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৯/১১ এর হামলার জন্য কে দায়ী? 

আল-কায়েদার পক্ষ থেয়ক ৯/১১ হামলার 
দাে স্বীকায়রর দলীল প্রমাণ 
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পাঠয়কর দষৃ্টি আকর্ষণ 
 বইতে প্রদত্ত ল িংকগুত ো লিলিট করোর জন্য আমরো আপন্োতক টর 

ব্রোউজোর অথবো লিলপএন্ বযবহোতর উৎিোলহে করতবো। এলট আপন্োর 
লন্রোপত্তোর জন্যই জরুরী।   

 বইতে যে িক  িুতে আককোইি ল িংক েুক্ত করো হতেতে, এগুত ো 
অলিকোিংশ প্রোইতিট, অথবো এই বই প্রকোতশর পর কুফফোর ও েোগুেরো 
প্রোইতিট কতর লদতে পোতর, েোই আমরো পোঠকতক আককোইি িোইতট 
একলট আইলি কতর লন্তে উৎিোলহে করতবো।  আককোইি িোইতট একোউন্ট 
লকিোতব করতে হতব েো লশতে লন্তে পোতরন্ এই লিলিও যথতক -    
ল িংক  :১ - https://3.top4top.net/m_1308e81m41.mp4  
ল িংক  :২ - 
https://www.mediafire.com/file/278jco6m31cp863/
Archive_Tutorial.mp4/file  
ল িংক: ৩ - https://archive.org/details/Archive_Tutorial  
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আ হোমদু ল ল্লোলহ রোলি  আ োলমন্, ওেোি িো োেু ওেোি িো োমু আ ো 
রোিুল লহ  আলমন্, আম্মো বোদ-  

৯/১১ এর বরকমেমে হোম োর পর পোড় হতে যেতে ২০ বের। এই হোম ো 
আতমলরকোতক বোিয কতর ইি োম ও মুিল মতদর লবরুতে েোতদর চো োতন্ো েুেতক 
প্রকোতশয লন্তে আিতে। আতমলরকো আফেোলন্স্তোন্ আক্রমণ কতর, েোরপর ইরোক। 
যশষপেকন্ত দুই মেদোতন্ই মহোন্ আল্লোহ েোতদর পরোলজে কতরন্। আজ েেন্ এই 
হোম োর ২০ বের পূণক হতে েোতে, েেন্ই আতমলরকো পরোজে স্বীকোর কতর বোিয 
হতেতে েুরোিোন্ যেতড় লফতর যেতে। িোরো লবতের কোতে স্পষ্ট হতেতে েোতদর 
পরোজতের বোস্তবেো। আতমলরকোন্ আলিপেয ন্ড়বতড় হতে যেতে। এ িব লকেুর 
িূচন্ো হতেলে  ৯/১১ এর বরকেমে হোম োর মোিযতম।  

লকন্তু, দুুঃেজন্কিোতব এ হোম োর ২০ বের পরও, অতন্ক মুিল ম এ লন্তে 
লবভ্রোলন্ততে িুতেন্। এ হোম ো যে আ -কোতেদো কতরতে এবিং এর িোমলরক, 
রোজনন্লেক ও শরেী যেৌলক্তকেো যে অিিংেযবোর আ -কোতেদো যন্েৃবৃতের 
অলফলশেো  বোেকো ও বক্ততবয উতঠ এতিতে, েো লন্তে আতজো অতন্তক যবেবর। এ 
অজ্ঞেোর লপেতন্ যবশ লকেু কোরণ রতেতে। 

 একলট কোরণ হ , একলদতক বহু  প্রচল ে লকেু ষড়েন্ত্র েত্ত্ব এবিং িিংবোদ 
প্রলেতবদতন্র উপর আস্থো রোেো। অন্যলদতক আ -কোতেদোর অলফলশেো  
বক্তবযগুত ো ন্ো যদেো। যেতকোন্ দ , িিংেঠন্, আতেো ন্, যেোষ্ঠী 
ইেযোলদর অবস্থোন্ িম্পতকক জোন্োর জন্য েোরো লন্তজরো কী ব তে, েো 
যদেো জরুরী। যকব  েোতদর বযোপোতর কী ব ো হতে, েো যদেো েতথষ্ট ন্ো।  

 আতরকলট কোরণ হ , মুিল মতদর মতিয এমন্ অতন্ক দ  এবিং যেোষ্ঠী 
আতে েোরো বযোপকিোতব পরোলজে মোন্লিকেোে আক্রোন্ত। েোরো এ কথো 
লবেোিই করতে পোতর ন্ো যে, যকোন্ মুিল ম িিংেঠন্ আতমলরকোতক 
এিোতব আঘোে করতে পোতর। এিরতণর বযলক্ত ও দ গুত ো েোই লবলিন্ন 
ষড়েন্ত্র েতত্ত্বর লদতক ঝুুঁতক পতড়। েথোকলথে ইি োমী েণেোলন্ত্রক 
দ গুত োর মতিয এমন্ মতন্োিোতব যবলশ যদেো েোে।  

 এেোড়ো অতন্তক লন্েক প্রচোরণো এবিং ন্ো জোন্োর কোরতণ এ লবষতে 
লবভ্রোলন্ততে িুতেন্।  
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এ লবভ্রোলন্তর লন্রিতন্ আমরো েোই েোজওেোেু  মযোন্হোটন্ েথো ৯/১১ হোম োর 
বযোপোতর আ -কোতেদোর দোে স্বীকোর িিংক্রোন্ত বক্তবযগুত ো একলেে করোর যচষ্টো 
কতরলে। দ ী গুত োতক লেন্লট িোতে িোে করো হতেতে।  

 প্রথম িোতে ঐ িব বক্তবয এতিতে, যেেোতন্ শোইে উিোমো লবন্  োতদন্ 

(রলহমোহুল্লোহ) ও অন্যোন্য যন্েৃবৃে িুস্পষ্টিোতব হোম োর দোে স্বীকোর 

কতরতেন্। পোশোপোলশ আ  কোতেদোর অলফলিেো  লমলিেো যথতক প্রকোলশে 

অপোতরশন্ পলরচো ন্োকোরী বীর শহীদ যিন্োন্ীতদর অলিেেগুত ো েকু্ত 

করো হতেতে। ৯/১১ অপোতরশন্ আ  কোতেদোর-ই কোজ, এলট প্রমোণ 

করতে এই দ ী গুত ো-ই েতথষ্ট। 

 লিেীেিোতে শোইে আইমোন্ হোলফেোহুল্লোহ’র একলট লকেোব ও আতরকলট 
লরিো োহ, শোইে আলেেোেুল্লোহ রলহমোহুল্লোহ’র একলট প্রতনোত্তর ও শোইে 
উিোমো লবন্  োতদন্ রলহমোহুল্লোহ ও অন্য কতেকজন্ শোইতের 
কতথোপকথতন্র লিলিও রতেতে, েো আমোতদর দোবীতক অেযোন্ত শলক্তশো ী 
করতব ইন্শো আল্লোহ।   

 েৃেীে িোতে আরও লকেু দ ী  এতন্লে, েো আমোতদর দোবীতক লদতন্র 
আত োর মে পলরষ্কোর কতর লদতব। 

উতল্লেয েোরো আ -কোতেদো েথো লজহোলদ আতেো তন্র লবলিন্ন বক্তবয, লববৃলে এবিং 
লমলিেো লরল জগুত ো িম্পকক িোরণো রোতেন্ েোরো জোতন্ন্ যে ৯/১১ হোম োর 
বযোপোতর আ -কোতেদোর অবস্থোন্ স্পষ্ট এবিং অিিংেয বোর েোুঁরো এলট লন্তে লন্জ 
অবস্থোন্ স্পষ্ট কতরতেন্। েোরো লজহোলদ আতেো তন্র বযোপোতর ঐিোতব েবর রোতেন্ 
ন্ো, এবিং মূ িোরোর লমলিেোর উপর লন্িকর কতরন্ েোতদর পতেই আিত  এ 
বোস্তবেো িম্পতকক ওেোলকবহো  ন্ো থোকো িম্ভব।  

 

প্রথম যেণীর প্রমোণ   

১- আতমলরকোর জন্েতণর উতদশয শোইে উিোমো লবন্  োতদন্ রলহমোহুল্লোহ বত ন্- 

“আমরো যেোমোতদর িোতথ  ড়োই কলর কোরণ আমরো স্বোিীন্ মোন্ুষ; আমরো 
লন্পীড়ন্ যমতন্ লন্তে পোলর ন্ো। আমরো চোই আমোতদর জোলের কোতে আবোর 
স্বোিীন্েো লফতর আিুক। যেোমরো যেমন্ আমোতদর লন্রোপত্তো লবলিে কতরে লঠক 
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যেমলন্ আমরোও যেোমোতদর লন্রোপত্তো লবলিে করতবো। যকব  একজন্ লন্তবকোি 
িোকোেই অতন্যর িুরেো লবলিে করোর পরও আশো কতর যে েোর লন্তজর 
িুরেো িুরলেে থোকতব। বুলেমোন্ য োতকরো লবপেকস্ত হত , ঘটন্োর অন্তলন্কলহে 
কোরণ গুরুতের িোতথ পেকোত োচন্ো কতর েোতে এর পনু্রোবৃলত্ত আর ন্ো ঘতট। 
েতব, যেোমোতদর আচরণ আমোতক লবলিে কতর  ১১ যিতেম্বতরর হোম োর 
চোর বের পতরও বুশ এই ঘটন্োগুল র আি  কোরণ যেোপন্ করোর জন্য 
যকৌশত  যেোমোতদর লবভ্রোন্ত কতর মতন্োতেোে অন্যলদতক িলরতে রোেতে। 

বুতশর এই ে চোেুরীর ফত  যে কোরণগুল র কোরতণ ৯/১১ হোম ো চো োতন্ো 
হতেলে  এবিং প্রতেোজতন্ আবোরও হোম ো করো হতে পোতর – যি কোরণগুত ো 
অপলরবলেকে যথতক েোতে। 

আলম এেোতন্ এই হোম োর লপেতন্র কোরণগুত ো যেোমোতদর িোমতন্ েুত  িরোর 
যচষ্টো করব। প্রকৃেপতে, যকোন্ পলরতপ্রলেতে এই হোম োর লিেোন্ত গ্রহণ করো 
হতেলে  যিলট যেোমোতদর িোমতন্ আজ েুত  িরতবো। 

আমরো কেন্ও িোলবলন্ একলদন্ আমরো টুইন্ টোওেোতর আঘোে করব। 
আতমলরকো–ইিরোই  যজোতটর চো োতন্ো অেযোচোর ও লন্পীড়ন্ েেন্ িক  িীমো 
অলেক্রম কতর েেন্ এই লবষেলট িবকপ্রথম আমোর মতন্ আতি। লফল লস্তন্ এবিং 
য বোন্তন্ আমোতদর জন্েতণর উপর আতমলরকো– ইিরোই  যজোতটর অকথয 
লন্পীড়ন্ আমরো যদতেলে। যিই িমেটোতে আলম েীব্র মন্ুঃকতষ্ট লে োম েো 
িোষোে প্রকোশ করো িম্ভব ন্ো। েোইতহোক, এই ঘটন্ো আমোর মতিয প্রলেতরোি 
মোন্লিকেো েতড় েুত  এবিং অেযোচোরীতদর শোলস্ত যদওেোর দৃঢ় িিংকল্প তেলর 
কতর। 

য বোন্তন্র লবধ্বস্ত এপোটকতমন্টগুত ো যদেোর পর আমোর মোথোে আিত ো যে, 
য বোন্তন্ যেোমোতদর প্রতেোে করো পেলে বযোবহোর কতর যেোমোতদরতক এর 
লেক্তেোর স্বোদ আস্বোদন্ করোতে হতব। এজন্য আতমলরকোর টোওেোরগুল  ধ্বিংি 
করো িবতচতে উৎকৃষ্ট উপোে, েোতে কতর যেোমরোও আমোতদর মতেো ধ্বিংতির 
লেক্তেোর স্বোদ অন্ুিব করতে িেম হও। িম্ভবে, এলট যেোমোতদরতক 
আমোতদর লন্তদকোষ মলহ ো ও লশশুতদর হেযো করো যথতক লবরে রোেতব। যিলদন্ই 
আলম বুঝতে যপতরলে োম যে, আতমলরকো লন্তজতদর স্বোতথক লন্তদকোষ মলহ ো এবিং 
লশশুতদর হেযো করোতক ন্যোেিিংেে মতন্ কতর। 
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আতমলরকোর যিইিক  জঘন্য অন্যোতের প্রলেলক্রেো স্বরূপ ১১ যিতেম্বতরর 
হোম ো চো োতন্ো হতেলে ।  

এেন্ যেোমোতদর কোতে আমোর লজজ্ঞোিো, লন্জ জন্মিূলম রেোর যচষ্টো করত  
েোতক লক অপরোিী ব ো েোতব? আত্মরেো এবিং অেযোচোরীর অেযোচোতরর 
প্রলেলক্রেোতক লক িন্ত্রোিী কোেকক্রম ব ো েোতব? েলদ এটোতক িন্ত্রোিী কোেকক্রম 
ব ো হে, েতব আমোতদর কোতে এর আেে যন্ওেো েোড়ো আর যকোন্ উপোে 
যন্ই”। 

শোইে আরও বত ন্- 

“যেোমোতদর অবেলের জন্য জোন্োলে – আমরো ৯/১১ হোম োর গ্রুপ ল িোর 
মুহোম্মোদ আত্তো রলহমোহুল্লোহ এর িোতথ এবযোপোতর একমে হতেলে োম যে, পুতরো 
অলিেোন্টো আমরো ২০ লমলন্তটর মতিয যশষ করতবো যেন্ বুশ প্রশোিন্ যকোন্ 
প্রলেলক্রেো যদেোতন্োর িতুেোে ন্ো পোে। 

আমোতদর কল্পন্োতেও আতিলন্ যে, আতমলরকোর িশস্ত্র বোলহন্ীর কমোন্ডোর–
ইন্–লচফ লবধ্বস্ত টুইন্ টোওেোতর পঞ্চোশ হোজোর আতমলরকোন্তক অিহোে 
অবস্থোে যেতড় লদতব েেন্ েোতদর েোুঁর িহোেেোর একোন্ত প্রতেোজন্ লে । 
িম্ভবে, বোচ্চোতদরতক েোে  পো ন্ িিংক্রোন্ত বই পড়োতন্ো েোর কোতে 
৫০,০০০ আতমলরকোতন্র জীবতন্র চোইতে গুরুেপূণক মতন্ হতেলে । েোই 
অপোতরশন্ িমোলির জন্য আমোতদর যে িমে বরোদ্দ করো হতেলে  েোর 
লেন্গুণ িমে যপতেলে োম”। 

িূে- “লরিো োেুন্ ই োশ শো’লব  আমলরলক” (ىل إلشعب إلأمرييك  (رساةل إ 

“আতমলরকোর জন্েতণর প্রলে বোেকো”। জোমোআে কোলেদোেু  লজহোতদর অলফলিেো  
লমলিেো উইিং আি িোহোব লমলিেো পলরতবলশে লিলিওলট িবকপ্রথম ২০০৪ িোত  
আ  জোলজরো প্রকোশ কতরলে । 
গুরুেপূণক এই বোেকোলট জোমোআে কোলেদোেু  লজহোদ কেৃকক ইলেহোি পলরবেকন্কোরী 
বরকেমে েোজওেোে ু মযোন্হোটন্ (৯/১১ অপোতরশন্) পলরচো ন্ো ও েোর দোে 
স্বীকোতরর একলট প্রোমোণয দল  । এবিং রলবউ  আউেো  ১৪৪২ লহজলর/ ২৫ 
অতটোবর ২০২০ ইিংতরলজ িোত  আ  কোতেদো উপমহোতদতশর অলফলিেো  বোিং ো 
লমলিেো ‘আন্ ন্োির’ এর বোিং ো অন্ুবোদ প্রকোলশে হে। 
লিলিও )ইিংতরলজ িোবটোইতট িহ (–  
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https://archive.org/details/LaDeN17  
বোিং ো অন্ুবোদ - https://archive.vn/FQoZo  
 

২- ইউতরোতপর জন্েতণর উতদ্দশয এক বোেকোে শোইে উিোমো লবন্  োতদন্ 
রলহমোহুল্লোহ বত ন্- 

“…এবিং েোুঁতদর ঘো গুত ো শুকোতন্ো এবিং দুুঃে যশষ হবোর আতেই েোুঁরো 
অন্যোেিোতব যেোমোতদর িরকোরগুত োর আক্রমতণর লশকোর হ । “এই 
আক্রমণ হ  যিতেম্বর ১১ এর ঘটন্োর প্রলেউত্তর” – বুতশর এই দোলবর 
বযোপোতর যকোন্ লবতেষণ এবিং পেকোত োচন্ো েোড়োই যেোমোতদর িরকোরগুত ো 
আক্রমণ চো োতন্োর লিেোন্ত যন্ে। যেোমোতদর িরকোরগুত ো আক্রমতণর লিেোন্ত 
যন্ে। ৯/১১ এর ঘটন্োগুত ো লে  লফল লস্তন্ ও য বোন্তন্ মুিল মতদর উপর 
চো োতন্ো ইস্রোই ী-অযোতমলরকোন্ যজোতটর হেযোেতজ্ঞর প্রলেতশোি। 

৯/১১ এর ঘটন্োিমূহ আমোর লন্তদকতশ িিংঘলটে হতেলে । এবিং আলম যজোর 
লদতে ব তে চোই, িরকোর বো ন্োেলরক, যকোন্ আফেোতন্র এই ঘটন্োর বযোপোতর 
যকোন্ পূবকিোরণো লে  ন্ো। এবিং অযোতমলরকো এই কথোর িেযেো িম্পতকক অবেে 
আতে। েোল বোন্তদর লকেু মন্ত্রী েোতদর কোতে বেী হতেলে  এবিং 
লজজ্ঞোিোবোতদর িমে অযোতমলরকোন্তদর কোতে পলরষ্কোর হে যে েোল বোন্ এবিং 
আফেোন্রো ৯/১১ এর পলরকল্পন্ো িম্পতকক অবেে লে  ন্ো। এজন্যই 
েোল বোন্ িরকোর অযোতমলরকোর আফেোলন্স্তোন্ আক্রমণ করোর আতে েোতদর 
কোতে ৯/১১ এর বযোপোতর প্রমোণ যচতেলে । লকন্তু অযোতমলরকো যকোন্ প্রমোণ 
উপস্থোপন্ কতর লন্ এবিং েোরো আক্রমণ করতে অলিকের আগ্রহী লে । আর 
ইউতরোপ অযোতমলরকোর পদলচহ্ন অন্ুিরণ করত ো এবিং অযোতমলরকোর অন্ুচর 
হওেো েোড়ো ইউতরোতপর আর যকোন্ উপোে লে  ন্ো”। 

িুে- কোল মোেুন্ ই োশ-শুেুলব  উরুলবেোহ (ىل إلشعوب إلأوروبية  ইউতরোতপর‘ (لكمة إ 

জন্েতণর প্রলে বোেকো’। এই বোেকোলট আন্ুমোলন্ক ২০০৭ িোত  প্রকোলশে হতেতে।  
লিলিও [ইিংতরলজ িোবটোইতট িহ ]–  
https://archive.org/details/Osama_ToEurope  
লপলিএফ -  
https://archive.org/details/download_20200209_1709  
 

https://archive.org/details/LaDeN17
https://archive.vn/FQoZo
https://archive.vn/FQoZo
https://archive.org/details/Osama_ToEurope
https://archive.org/details/download_20200209_1709
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৩- শোইে উিোমো লবন্  োতদন্ রলহমোহুল্লোহ বত ন্- 

“আলম লন্লিেিোতব জোলন্ যে, ১১ই যিতেম্বতরর যিই ঘটন্োর িোতথ েোুঁর 
(জোকোলরেো যমোিোলব – আতমলরকো কেৃকক বেীকৃে একজন্ মুিল ম িোই) 
যকোন্ প্রকোর িম্পৃক্তেোই লেত ো ন্ো। কোরণ যিই ১৯ জন্ িোই (আল্লোহ্  েোুঁতদর 
উপর রহম করুন্) েোরো যিই লমশতন্ লেত ন্- েোুঁতদর দোলেে আমোর উপর 
লেত ো এবিং আলম লন্তজই েোকোলরেো িোইতক যিই লমশতন্ েোুঁতদর িোতথ রোলেলন্। 
আর যিই লমশতন্ েোুঁর িম্পৃক্তেোর স্বীকোতরোলক্তলট একলট লমথযো স্বীকোতরোলক্ত 
েোড়ো আর লকেুই ন্ে। েে িোতড় চোর বের িতর উন্োতক লদতে যে যজোর কতর 
এই স্বীকোতরোলক্ত যন্ওেো হতেতে েো যে যকোন্ বলুেমোন্ বযলক্ত বুঝতে িেম।  

ঘটন্োর দুই িিোহ আতে যমোিোলবতক যগ্রিোর করো হে লেলন্ যিতেম্বর-১১ 
এর দ লটর বযপোতর লকেুই জোন্তেন্ ন্ো। আর েলদ আতদৌ লকেু জোন্তেন্ 
েোহত  আমরো কমোন্ডোর মুহোম্মোদ আেো িোই ও েোুঁর িোথী িোইতদর (আল্লোহ্  
েোুঁতদর উপর রহম করুন্) আতমলরকো যেতড় চত  আিতে ব েোম। িুেরোিং 
েোুঁর যে যিতেম্বর ১১ এর ঘটন্োর িোতথ যকোন্ও িম্পৃক্তেো যন্ই েো এর িোরো 
একদম পলরষ্কোর হতে েোে েো একজন্ ঝোন্ু েদন্তকোরী যেো দূতর থোক একজন্ 
আন্োলড় েদন্তকোরীও বুঝতে িেম”। 

িুে- শোহোদোেু হোক্ক ( خبصوص أأرسى إملسلمني دلى أأمرياك -شهادة حق  ) ‘িলঠক লবষতের 

বযোপোতর িোেয’। আি িোহোব লমলিেো যথতক এই বোেকোলট ২৩ যম ২০০৬ িোত  
প্রকোলশে হতেতে।   
লিলিও [ইিংতরলজ িোবটোইতট িহ]-  
www.archive.org/download/Archive-of-Osama-
talks/shahadat-7ak-high.rmvb  
লপলিএফ [ইিংতরলজ]-  
https://archive.org/details/download_20200209_1714  
ইিংতরলজ যটক্সট -https://archive.ph/JoRm0  
 

৪- শোইে আইমোন্ আে েোওেোলহলর হোলফেোহুল্লোহ বত ন্- 

“আি  কথো হত ো: শোইে েেন্ িুদোন্ যথতক যবর হত ন্, েেন্ েোুঁর 
িম্পতদর অবস্থো এে িোত ো লে  ন্ো, মোন্ুষ যেরূপ িোরণো কতর থোতক। েতব 

http://www.archive.org/download/Archive-of-Osama-talks/shahadat-7ak-high.rmvb
http://www.archive.org/download/Archive-of-Osama-talks/shahadat-7ak-high.rmvb
https://archive.org/details/download_20200209_1714
https://archive.ph/JoRm0
https://archive.ph/JoRm0
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এটো িেয, শোইে েেতন্ো িম্পতদর মোল ক লেত ন্। এেদিতত্ত্বও কেতন্োই 
শোইে লজহোতদর যেতে িম্পদ েরচ করতে কৃপণেো কতরন্লন্। েোর একলট 
িসু্পষ্ট প্রমোণ হত ো, শোইতের লন্উইেকক ও ওেোলশিংটন্ আক্রমতণর লবশো  েরচ।  

৯/১১ হোম োর বযোপোতর এেোতন্ আলম একলট গুরুেপূণক লবষে েুত  িরতবো, 
আতমলরকো এবিং েোর যদোির আরব-অন্োরতবর লমলিেোগুত োর একলট লন্কৃষ্ট 
চলরে হত ো: েেন্ ৯/১১ এর হোম োর আত োচন্ো আতি, েেন্ েোরো 
শুিুমোে লন্উইেতককর ওেোর্ল্ক যেি যিন্টোর, েথো টুইন্ টোওেোতরর আত োচন্ো 
কতরই েোন্ত হতে েোে। যপন্টোেতন্র হোম ো ও ঐ লবমোন্লটর কথো আত োচন্ো 
করো হে ন্ো; েো যপন্তি লিলন্েোে ধ্বিংি কতর যদওেো হতেতে। এই িক  
য োতকরো ওেোর্ল্ক যেি যিন্টোর এর আত োচন্ো যেো কতর; লকন্তু পৃলথবীর 
িবতচতে পরোশলক্তর অলিকোরীতদর মোথোে আঘোতের লবষেগুত োও উতল্লে কতর 
ন্ো... 

িোরকথো হত ো: শোইে লজহোতদর যেতে অতন্ক যবলশ েরচ করতেন্। এই 
বযোপোতর শোইে আমোতক একবোর একলট ঘটন্ো শুলন্তেলেত ন্। একবোর 
শোইতের লন্কট েুব িোমোন্য লকে ু পেিো লে , ঐ িমে ৯/১১ এর হোম োর 
প্রলশেতণর জন্য লন্েুক্ত এক িোই আতিন্ এবিং বত ন্ আমোর েুব শীঘ্রই এে 
টোকো প্রতেোজন্। েলদ এই টোকোর বযবস্থো হে, েোহত  িোথীতদরতক পলরপূণকরূতপ 
েতড় েু তে পোরতবো। শোইে  রলহমোহুল্লোহ ব ত ন্, আমোর কোতে শুিুমোে 
আেোমী মোি চ োর মতেো েরচ আতে; েোও  েলুম এগুত ো লন্তে েোও। আল্লোহ 
েো‘আ ো হেতেো আমোতক অন্য জোেেো যথতক বযবস্থো কতর লদতবন্। আিত  
আল্লোহ েোআ ো েোুঁতক বযবস্থো কতরও লদতেলেত ন্।”  

িুে- ইমোতমর িোতথ অলেবোলহে লদন্গুত ো, পবক-০২ -শোইে আইমোন্ আে-
েোওেোলহলর হোলফজোহুল্লোহ, এলট ২০১২ িোত র জনু্ মোতি আি িোহোব লমলিেো 
যথতক প্রকোলশে হতেতে। আমোর অন্ুিন্ধোতন্ এলটর পশেু, উদুক ও বোিং ো অন্ুবোদও 
প্রকোলশে হতেতে।  
মূ  লিলিও -https://archive.org/details/ayam_imam2  
আরলব লপলিএফ -https://archive.org/details/N5bh3  
পশেু অন্ুবোদ লিলিও -  
https://archive.org/details/pasht-jours-av_imam  
উদুক অন্ুবোদ লিলিও -  

https://archive.org/details/ayam_imam2
https://archive.org/details/ayam_imam2
https://archive.org/details/N5bh3
https://archive.org/details/N5bh3
https://archive.org/details/pasht-jours-av_imam
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https://archive.org/details/days-ma3a_imam_ordo  
উদুক লপলিএফ - https://archive.org/details/ayam-ordo  
বোিং ো অন্ুবোদ লিলিও-   
https://archive.org/details/a02f021080  
বোিং ো লপলিএফ -    
https://archive.org/details/siticharonporbo2  
 

৫- মুজোলহলদন্ ৯/১১ হোম োে ‘লন্রীহ মোন্ষু হেযো’ কতরতে দরবোরী আল মতদর 
এই লমথযো অলিতেোতের জবোতব শোইে আইমোন্ আে েোওেোলহলর হোলফেোহুল্লোহ 
বত ন্-  

“েোই যহোক, আতন্োেোর িোদোতের প্রলে েোতদর িহোন্ুিূলে প্রকোতশর পর 
(েোতদর লবতবচন্োে যি শহীদ) েোরো দোবী কর , আতমলরকোর যেো োম যদশীে 
েোগুে শোিকতদর িোতথ ঐকযমে েোড়ো আতমলরকোর যমোকোতব ো করো 
আমোতদর লঠক হতব ন্ো। 

েোহত  েোতদর উতদ্দশযটো কী? আমরো লক লজহোদ যেতড় যদতবো?! 

েোরো ‘লন্রীহ মোন্ুষ হেযো’ ন্োতম লমথযো িোইন্তবোিক বযবহোর কর । েোরো ব  , 
যেোমরো টুইন্ টোওেোতর লন্রোপরোি যবিোমলরক ন্োেলরকতদর হেযো কতরে। অথচ 
আল্লোহর অন্গু্রতহ আমরো আতেই এিব িিংশে লন্রিন্ কতরলে। লকন্তু িিংশে 
যপোষণকোরীর অপবোদ যথতক পলরেোতণর জন্য ব লে, যেতহেু যেোমরো িোরণো 
করে যে (অথচ েো িু  িোরণো) আমরো টুইন্ টোওেোতর লন্রীহ য োকতদর হেযো 
কতরলে। েোহত  লক যপন্টোেতন্ও লন্রোপরোি য োক লে ? ন্োলক আঘোে করো 
হতেলে  লবতের িবতচতে বড় িোমলরক শলক্তর যকতে এবিং মুি মোন্তদর 
লবরুতে প্রিোন্ িোমলরক অপরোিীতদর  েয কতর? 

কিংতগ্রি ও যহোেোইট হোউজ অলিমুেী লবমোন্লট লক লন্রপরোি য োকতদর উতদ্দতশয 
লেতেলেত ো? 

আেো  যেোমরো েেন্ চোে, লজহোদ শুিু িোমলরক ঘোুঁলটতকই টোতেকট কতর হতব। 
েোহত  এই যে আতমলরকোর িোমলরক শলক্ত, পৃলথবীর পূবক যথতক পলিতম 
লবস্তৃে হতে আতে। বরিং েোর ঘোুঁলট, যফেন্ো ফোিোদ ও ন্ষ্টোমী িোরো যেোমোতদর 

https://archive.org/details/days-ma3a_imam_ordo
https://archive.org/details/ayam-ordo
https://archive.org/details/ayam-ordo
https://archive.org/details/a02f021080
https://archive.org/details/siticharonporbo2


 

[12] 
 

যদশ িতর লদতেতে। যেো এতিো, যিেোতন্ হোম ো কতরো। যেোমোতদর িিংশেমুক্ত 
লন্েুুঁে লজহোদ আমোতদর যদেোও”। 

একই বক্ততবয শোইে আইমোন্ আে-েোওেোলহরী বত ন্ ৯/১১ হোম ো লন্তে ষড়েন্ত্র 
েত্ত্ব েড়োতন্োর লপেতন্ ইরোতন্র িূলমকো আতে- 

“…িোতথ আতমলরকোর েথোকলথে িন্ত্রোি লবতরোিী হোম োে একই পন্থোে 
ইরোন্ও অিংশ লন্তেতে। ফত  যি বোুঁলশতে ফ ুলদতে বত , এটো (৯/১১ হোম ো) 
ইিরোই -আতমলরকোর ষড়েন্ত্র। প্রতেযক লবতরোিীতদর িোতথ এটোই েোতদর 
আচরণ। এমন্লক েোরো েেন্ লন্তজতদর লন্বকোচন্ লন্তে মেোনন্কয কতর েেন্ 
এতক অপরতক এিোতব যদোষোতরোপ কতর। 

ইরোন্ যেো আতমলরকোরই অিংশীদোর আফেোন্ েুতে, ইরোক েুতে ও লিলরেো 
আক্রমতণ। িুেরোিং লিলরেোে লশেো লমল লশেো লন্তজর কমকতেতের জন্য 
আতমলরকোর লন্িকোরণ, বণ্টন্, অন্ুতমোদন্ ও লন্তদকতশ  ড়োই করতে”। 

িুে- লন্উ ইেকক, ওেোলশিংটন্ ও যপন্লি তিলন্েোে বরকেমে হোম োর ১৮েম 
বষকপূলেক উপ তেয প্রকোলশে “েোরো িবকদো যেোমোতদর লবরুতে েুে করতেই 

থোকতব ” ( يُقَاتِلُونَُكم ا يََزالُونَا وَلا ) ন্োমক লিলিও বোেকো। এলটর বোিং ো অন্ুবোদ 
যিতেম্বর ২০১৯ িোত  আন্ ন্োির লমলিেো যথতক প্রকোলশে হতেতে।  

আরলব ও ইিংতরলজ- https://sahabmedia.co/?p=2689  

বোিং ো অন্ুবোদ- https://justpaste.it/tarasorboda  

এ বক্তবযগুত ো লবষেলট স্পষ্ট যে আ -কোতেদো যন্েৃবৃে স্পষ্টিোতব এ হোম োর দোে 
স্বীকোর কতরতেন্। এবিং যিটো করো হতেতে েোতদর অলফলশেো  বক্তবয ও 
লববৃলেতেই। এমন্ আতরো অতন্ক বক্তবয আতে। 

 

অপোতরশতন্ অিংশগ্রহণকোরী িোইতদর অলিেে প্রকোশ 

৯/১১ অপোতরশন্ আ  কোতেদো-ই পলরচো ন্ো কতরতে, এর িবতচ’ বড় লকে ু
প্রমোণ হ  আ  কোতেদো লন্জস্ব অলফলিেো  লমলিেোতে অপোতরশতন্ অিংশ গ্রহণকোরী 
যেোেোতদর যবশ লকেু অলিেে প্রকোশ কতরতে। যেেো  করোর লবষে হ  এই 

https://sahabmedia.co/?p=2689
https://justpaste.it/tarasorboda
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প্রতেযকলট অলিেতের িোতথ লিলিওতে স্পষ্টিোতব “বরকেমে ১১ যিতেম্বতরর 
অপোতরশন্ বোস্তবোেন্কোরীতদর একজন্” ল তে যদওেো হতেতে।  

১।  িোই আবু আ -আিোি আ  জোন্ুবী আ  ‘উমোরী’র যশষ ওেোলিেযোে 

এলট আরলব’র পোশোপোলশ উদুক ও ইিংতরলজও প্রকোলশে হতেতে।  

আরলব লিলিও-  https://archive.org/details/Abu-Al-Abbas-Will-
Arabic  

উদুক ও ইিংতরলজ লিলিও-  

https://archive.org/details/abulabbasaljanubiwill  

 

 ২।  িোই িোঈদ আ  ঘোমদীর যশষ ওেোলিেযোে 

এলট দুই পতবক প্রকোলশে হতেলে । ১ম ও ২ে পবক ইিংতরলজ িোবটোইতট  িহ 
লিলিও- https://archive.org/details/911-will-saeed-al-ghamdi  

 

৩।  িোই আবু মুি’আব ওেো ীদ আ  লশহরীর যশষ ওেোলিেযোে (শোইে উিোমোর 
পে যথতক বোেকোিহ)  

 ইিংতরলজ িোবটোইতট  িহ- https://archive.org/details/R-B-G  

 

৪।  িোই আহমোদ আ  হোজন্োলব’র অলিেে  

মূ  লিলিও- https://archive.org/details/B-R-G  

ইিংতরলজ িোবটোইতট -  

https://archive.org/details/Al-haznawe.video  

 

https://archive.org/details/Abu-Al-Abbas-Will-Arabic
https://archive.org/details/Abu-Al-Abbas-Will-Arabic
https://archive.org/details/abulabbasaljanubiwill
https://archive.org/details/911-will-saeed-al-ghamdi
https://archive.org/details/R-B-G
https://archive.org/details/B-R-G
https://archive.org/details/Al-haznawe.video
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৫। িোই মুহোন্নোদ আশ-লশহলর (আবু উমর আ  আজলদ) এর অলিেে এর 
লন্বকোলচে অিংশ-  

ইিংতরলজ িোবটোইতট  লিলিও ও লপলিএফিহ-  

https://archive.org/details/wakatelom4  

 

 

লিেীে যেণীর প্রমোণ  

১-  “১১ই যিতেম্বতরর যফদোেী অলিেোতন্ আতত্মোৎিেককোরী যেোেোতদর প্রলে 
আমীতর লজহোদ শোইে আইমোন্ আে-েোওেোলহরী হোলফেোহুল্লোহ-এর উপতদশ” 

১১ই যিতেম্বতরর যমোবোরক অপোতরশতন্র পূতবকর রোতে অপোতরশতন্ 
অিংশগ্রহণকোরী আতত্মোৎিেককোরী িোথীতদর মোতঝ এলট বণ্টন্ কতর যদওেো হতেলে । 
আত তম রিোন্ী শহীদ উস্তোদ আহমদ ফোরুক (রলহমোহুল্লোহ) এই যহদোতেেন্োমোর 
(উদুক) অন্ুবোদ কতরতেন্, েো ‘‘ন্োওেোতে আফেোতন্ লজহোদ” এর পোঠকতদর 
যেদমতে যপশ করোর যিৌিোেয হতে ‘ন্োওেোতে আফেোন্’ মযোেোলজন্ যিতেম্বর-

২০১৮ িিংেযোে প্রকোলশে  اےئ ربمتس ےک دفاویئں وک ارم رہ  رعمہک ایگ

انہم  এর বোিং ো অন্ুবোদ আতে।  اہجد اک دہاتی 

ন্োওেোতে আফেোন্ লজহোদ আ -কোতেদো উপমহোতদতশর অলফলশেো  উদুক 
মযোেোলজন্। বেকমোতন্ েোর ন্োম পলরবেকন্ কতর ‘ন্োওেোতে েোেওেোে ু লহে’ রোেো 
হতেতে। উস্তোদ আহমদ ফোরুক (রলহমোহুল্লোহ) লেত ন্ পোলকস্তোতন্ আ -কোতেদোর 
প্রিোন্ একজন্ উচ্চপদস্থ আ -কোতেদো যন্েো এবিং আ -কোতেদো উপমহোতদশ 
েলঠে হবোর পর এর প্রথম ন্োতেব।  

উদুক মযোেোলজন্-  

https://archive.org/details/nawai-afghan-jihad-september-
2018  

বোিং ো অন্ুবোদ-  

https://archive.org/details/wakatelom4
https://archive.org/details/nawai-afghan-jihad-september-2018
https://archive.org/details/nawai-afghan-jihad-september-2018
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https://archive.org/details/AmireJihaderHedayetBani  

 

২-  শোইে আইমোন্ আে-েোওেোলহরীর লবেযোে ‘আে-েোবলরেো’ লকেোব, এ 
লকেোতব ৯/১১ হোম োর শরেী, রোজনন্লেক এবিং িোমলরক লদকগুত ো লন্তে লেলন্ 
দীঘক আত োচন্ো কতরতেন্ এবিং এ বযোপোতর উত্থোলপে লবলিন্ন আপলত্তর জবোব 
লদতেতেন্।  লবস্তোলরে জোন্তে বইলট পড়ুন্।  

আরলব- https://archive.org/details/altabr2a001/  

ইিংতরলজ অন্ুবোদ-  https://af.1lib.net/book/5451584/e5f9bc  

এই গ্রতন্থর লিিো ও আমোন্ িিংক্রোন্ত অিযোতের বোিং ো অন্ুবোদ-  

https://archive.org/details/VisaOAman  

 

৩-  লহিোবোহ যফোরোতম শোইে আলেেোেুল্লোহ আ  ল বী রলহমোহুল্লোহ’র একলট 
লবস্তৃে িোেোৎকোতরর একলট অিংতশ ৯/১১ অপোতরশতন্র বযোপোতর শোইতের 
লবস্তোলরে মূ যোেন্ এতিতে। লেলন্ এই েুতের ইলেবোচক ও যন্লেবোচক লদক িম্পতকক 
কতেক পোেো বযোপী আত োচন্ো কতরতেন্। আমরো লন্তে লকেু অিংতশর অন্ুবোদ েুত  
লদলে-  

“এক িোইতের প্রন: মোআ  হক  

১১ই যিম্পম্বতরর আক্রমণতক আপলন্ লকিোতব মূ যোেন্ কতরন্? আপলন্ লক 
মতন্ কতরন্ যে শোইে উিোমো হোলফজোহুল্লোহ এবিং েোুঁর অন্িুোরীেণ এ বযোপোতর 
িলঠক কতরতেন্ ন্োলক িু  কতরতেন্, এ আক্রমতন্র পর ইলেবোচক এবিং 
যন্লেবোচক লদকগুত ো লক, আর এর পরবেকী িমতে ইি োমী ইমোরোহ 
আফেোলন্স্তোন্ ও িোিোরন্ে ইি োমী দ গুত ো ও লবতশষিোতব মুিল ম রোতে 
লজহোদী দ গুত োর বযোপোতর, আপন্োর দৃলষ্টতে এবিং আপন্োর লন্কট যে িিংবোদ 
যপৌতেতে ও আপন্োর অলিজ্ঞেোর আত োতক ব তবন্? 

উত্তর: 

https://archive.org/details/AmireJihaderHedayetBani
https://archive.org/details/altabr2a001/
https://af.1lib.net/book/5451584/e5f9bc
https://archive.org/details/VisaOAman
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যহ িম্মোলন্ে িোই, কথো হত ো ১১ই যিতেম্বর লন্তে, এবিং এর মূ যোেন্, এ 
লবষেলট কলঠন্, এবিং লবস্তোলরে আত োচন্োর দোলব রোতে। প্রিোন্ প্রন হত ো, 
শোইে উিোমো এ বযোপোতর িলঠক এবিং েথোথক লেত ন্ লকন্ো? 

এ লবষেলটতক দৃঢ়েোর িোতথ ব ো আমোতদর জন্য কলঠন্, কোরণ শোইতের িক  
জ্ঞোে লবষে, যেোেযেো এবিং অন্যোন্য লবষেগুত ো আমোতদর (এেোতন্ 
‘আমোতদর’ ব তে ম ূে প্রনকোরী ও পোঠকতদর উতদ্দশয করো হতে) 
পুতরোপুলর জোন্ো যন্ই...আর এলট লে  একলট ঐলেহোলিক বড় হোম ো, বরিং 
এলট মোন্ব ইলেহোতির টোলন্কিং পতেন্ট লে । এর উপিেক এবিং প্রিোব এেন্ও 
অবযোহে রতেতে, েতব আল্লোহ েো’েো ো েে লদন্ চোন্ (েেলদন্ থোকতব) এর 
ফত  এেন্ও েুে অবযোহে রতেতে, আর এর উপর লিলত্ত কতরই বেকমোতন্র 
কমক পলরকল্পন্ো তেলর হতে।  

...েোরপরও আমরো িোিোরণিোতব েো যদতেলে েো হত ো, এই আক্রমণলট 
ক যোণকর লে , এবিং এলট একলট লবজে। প্রশিংিো ও অন্গু্রহ আল্লোহ 
েোেো োরই”। 

িুে- মোজমেুোেু  আ’মো  আ কোলম োহ, ১১৮ পৃষ্ঠো, আবু েুবোইর েোজী কেৃকক 
িিংকল ে। দোরু  মজুোলহলদন্ যথতক ২০১৫ িোত  প্রকোলশে।  

ল িংক- https://archive.org/details/atiya-complete  

বোিং ো অন্ুবোদ পড়ুন্- https://justpaste.it/9_11shaikhatiyyah  

 েযন্ীে শোইে আলেেোেুল্লোহ এ হোম োর দোে অস্বীকোর কতরন্লন্। বরিং এলট আ -
কোতেদোর হোম ো ও শোইে উিোমোর লিেোন্ত িতর লন্তেই এর দীঘকতমেোদী িোমলরক, 
রোজনন্লেক প্রিোব িম্পতকক মন্তবয কতরতেন্। 

 

৪-  ৯/১১ অপোতরশন্ লন্তে যিই লবেযোে স্বপ্ন, েো শোইেতদর একলট েোি 
মজল তি আত োচন্ো হলে , েোর একলট যরকিক মোলককন্ীতদর এর হোতে েোে, এবিং 
লিএন্এন্ ১৯ ন্তিম্বর ২০০১ ইিংতরলজ যমোেোতবক শোবোন্ ১৪২২ লহজলরতে 
যটল লিশতন্ িোবটোইতট  লদতে প্রকোশ কতরলে । উতল্লেয লিএন্এন্ প্রকোশ করোর 

https://archive.org/details/atiya-complete
https://justpaste.it/9_11shaikhatiyyah
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কোরতণ আমরো লবষেলটতক প্রমোণ লহিোতব উপস্থোপন্ করলে ন্ো। বরিং লিলিওলটর 
িেযেো মুজোলহলদতন্র পে যথতক লন্লিে কতরতেন্ বত ই আমরো উপস্থোপন্ করলে।  

 যিেোতন্র কতথোপকথন্লট লন্েরূপ-  

“আবু িু োইমোন্ আ  মোক্কী: (একজন্ শোইে বত তেন্-) কে মোন্ুষ 
কোতফরতদর লবরুতে লজহোতদ যবর হওেোর জন্য উিুে হতেলে ? লকন্তু মুন্োলফক 
ও কোলফররো যেোমোতদর বযোপোতর িিংশে িৃলষ্ট কতরলেত ো। অবতশতষ এই মহোন্ 
ঘটন্োলট ঘটত ো এবিং মোন্ুষ দত  দত  ঘর যথতক যবর হতে আিত ো।  

একলট স্বতপ্নর কথো আমোর েুব মতন্ পড়তে;  যেই স্বতপ্নর বযোেযো লদতেলেত ন্ 
শোইে িোত হ আি শোলকক। লেলন্ বত তেন্; একবোর আমোতক একলট স্বতপ্নর 
বযোেযো লজতজ্ঞি করো হতেতে। আলম যিই স্বতপ্নর বযোেযোে বত লে; ‘এেোতন্ 
িেিংকর হোম ো হতব এবিং িীলেকর পলরলস্থলে তেরী হতব। আর অলচতরই মোন্ুষ 
দত  দত  আফেোলন্স্তোতন্র উতদ্দতশয যবলরতে পড়তব’। েেন্ আলম েোতক 
লজতজ্ঞি কর োম, আফেোলন্স্তোতন্র উতদ্দতশয? লেলন্ ব ত ন্ হযোুঁ, 
আফেোলন্স্তোতন্র উতদ্দতশযই। আলম েোতক ব  োম, েোহত  যে বযলক্ত এই েুে 
যথতক লন্তজতক িলরতে রোেতব যি হে লপলেতে থোকো বযলক্ত অথবো যি 
মুন্োলফক।  

আমোর আতরো মতন্ পতড়তে; আতরক িোইতের কথো, যে এই স্বপ্নলট (অথকোৎ 
মোন্ুতষর দত  দত  আফেোলন্স্তোতন্র উতদ্দতশয যবর হতে েোওেো) এক বের 
েোবে যদতেতেন্। এটো আল্লোহর পে যথতক লবতশষ অন্ুগ্রহ। এই ঘটন্ো 
মোন্ুতষর উপর যে পলরমোণ প্রিোব যফত তে বেতরর পর বের লজহোতদর 
দোওেোে বো উতিোে করোর মোিযতম েো হতেো ন্ো। যকন্ন্ো এই হোম ো মুলমন্ ও 
মুন্োলফতকর িোলরগুত োতক আ োদো কতর লদতেতে।  

শোইে উিোমো লবন্  োতদন্ রলহমোহুল্লোহ: আমরো লচন্তোিোবন্ো কতর পদতেপ 
গ্রহতণর পর শত্রু পতের কী পলরমোণ েে-েলে হতেতে েো লহিোব করোর জন্য 
বি োম। আমোতদর মেোমে হত ো; চোরলট লবমোতন্র েোেীতদর িিংেযো টোওেোতরর 
মোন্ুতষর েু ন্োে কম লেত ো। ফত  লেন্ অথবো চোরলট িোতপ লবমোন্গুত ো 
হোম ো চো োে। আলম এই হোম োগুত োর যেতে িবতচ যবলশ আশোবোদী লে োম। 
েুেতেতে আমোর অলিজ্ঞেো অন্ুেোেী অলিমে হত ো, লবমোতন্র জ্বো োন্ী 



 

[18] 
 

আতমলরকোর টোওেোরগুত োতে বযবহৃে য োহো জোল তে লদতে িেম হতব, ফত  
টোওেোতরর মূ  িীে ন্ড়বতড় হতে পড়তব এবিং এক লদক যথতক ধ্বতি পড়তব।  

আর আঘোে হোন্ো অিংতশর উপলরিোে অলচতরই যিতে পড়তব। এলট লেত ো 
আমোতদর বড় একলট আশো। লকন্তু বোস্ততব আমোতদর আশোর যচতে অতন্ক যবলশ 
ঘতটতে। ঘটন্োর িমে আমরো যকোন্ একলট পোহোতড়র গুহোে অবস্থোন্ 
করলে োম। বৃহস্পলেবোতরর আে যথতকই আমোতদর কোতে এই িিংবোদ লেত ো 
যে, মে বোর লদন্ েোরো আঘোে হোন্তব। আমরো যরলিও অন্ কতর রোে োম। 
যিোর পোুঁচটোে আমরো যিোতরর কোেকক্রম লন্তে বযোস্ত লে োম। লকেুেণ পর 
ি.আহমোদ আবু  েোতেতরর িোতথ বতি আমরো যরলিওতে িিংবোদ যপ োম যে, 
আতমলরকোর ওেোর্ল্ক যেি যিন্টোতরর একলট টোওেোতর একলট লবমোন্ আঘোে 
যহতন্তে। অে:পর আমরো যরলিও যেশন্ পলরবেকন্ কতর অন্যোন্য 
িিংবোদগুত ো েো োশ করতে থোক োম। লকন্তু যিেোতন্ আক্রমতণর যকোন্ িিংবোদ 
যপ োমন্ো। লকেুেণপর িিংবোদ িম্প্রচোতর প্রোে যশতষর লদতক েোরো জোলন্তেতে 
যে, ওেোর্ল্ক যেি যিন্টোতরর একলট লবমোন্ আঘোে যহতন্তে। একটু পতর েোরো 
আবোর জোন্োত ো আতরকলট লবমোন্ও ওেোর্ল্ক যেি যিন্টোতরর আঘোে যহতন্তে”। 

িুে- মোজম’ু রোিোলে  ওেো েোওলজহোে, পৃষ্ঠো-৪৪৪, ২০১৫ িোত  এলটর আরলব 
ল লেে রূপ প্রকোশ কতরতে লবেযোে  মুজোলহদ শোইেতদর যটক্সট প্রস্তুেকোরী লমলিেো 
‘ন্ুেবোেু  ই’ োম আ লজহোলদ’। 

ল িংক- https://archive.org/details/al_nokbah9_o_20151212  

 

েেৃীে যেণীর প্রমোণ 

আ  কোতেদো কেৃকক ৯/১১ িিংেলঠে হতেতে,  এর বড় আরও লকেু প্রমোণ হ  
৯/১১ িম্পলককে লবতশষ লকেু প্রকোশন্ো (লিলিও, মযোেোলজন্ ইেযোলদ) প্রকোশ 
কতরতে আ  কোতেদোর অলফলিেো  লমলিেো। এই িক  প্রকোশন্োতে অপোতরশতন্র 
যেৌলক্তকেো, প্ল্যোন্, প্রলশেণিহ ৯/১১ অপোতরশতন্র িম্পৃক্ত েুুঁলটন্োলট িক  
লবষে এতি লেতেতে। ফত  এই অপোতরশন্ পলরচো ন্োকোরী যে আ  কোতেদো-ই, 
এই বযোপোতর যকোন্ িতেহ থোকতে পোতর ন্ো।  

https://archive.org/details/al_nokbah9_o_20151212
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১। ‘ই ম হ  আম  করোর জন্য -১ (লবেযোে ‘মযোন্হোটন্ যরইি’ লিলিওর প্রথম 
পবক) 

 ইিংতরলজ িোবটোইতট িহ-  

https://archive.org/details/AboOsaama_089  

 

২। ‘ই ম হ  আম  করোর জন্য -২ (লবেযোে ‘মযোন্হোটন্ যরইি’ লিলিওর লিেীে 
পবক) 

ইিংতরলজ িোবটোইতট িহ-  

https://archive.org/details/invasion911_part2  

এ দুলট লিলিও লবতশষিোতব ৯/১১ হোম োর বযোপোতরই প্রকোশ করো হতেতে। এেোতন্ 
হোম োকোরী লকেু িোইতদর আফেোলন্স্তোতন্ অবস্থোন্কো ীন্ ফুতটজ, এবিং শোইে 
উিোমো রলহমোহুল্লোহ এর িোতথ েোতদর ফুতটজও েকু্ত করো হতেতে। মহো  আল্লোহ 
েোুঁতদর িক তক জোন্নোেু  লফরদোউি দোন্ করুন্।  

 

৩। িতেযর শলক্ত 

ইিংতরলজ িোবটোইতট িহ- https://archive.org/details/R-R-G  

 

৪। ঊম্মোহ-র বেকমোন্ অবস্থো- ১ম পবক  

ইিংতরলজ িোবটোইতট িহ-  

http://www.archive.org/details/stateoftheummah1  

 

৫। উম্মোহ-র বেকমোন্ অবস্থো- ২ে পবক  

ইিংতরলজ িোবটোইতট িহ-  

https://archive.org/details/AboOsaama_089
https://archive.org/details/invasion911_part2
https://archive.org/details/R-R-G
http://www.archive.org/details/stateoftheummah1
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https://archive.org/details/stateoftheummah2  

 

৬। উম্মোেুন্ ওেোলহদোহ মযোেোলজন্, ইিুয-৩  

এ পুতরো িিংেযোলট ৯/১১ লন্তে আত োচন্ো করো হতেতে। 

িোমোন্য পলরবলেকেরূতপ এই মযোেোলজতন্র আরলব ও ইিংতরলজ দুলট িিংস্করণ প্রকোলশে 
হতেতে।  

আরলব িিংস্করণ-   

https://archive.gnews.bz/index.php/s/AkoYbJmHDmnEGDj  

ইিংতরলজ িিংস্করণ-  

https://archive.gnews.bz/index.php/s/dQDBKtjZxi49Akf  

 

৭। যক লবজেী? ( سبمترب إملباركة من  11إنس باير : مبناس بة إذلكرى إلتاسعة عرش لغزوإت 

 এলট আ  কোতেদোর ইতেতমন্ শোেোর অলফলিেো  লমলিেো আ  মো োলহম (إملنترص؟

যথতক প্রকোলশে হতেতে।  

আরলব লপলিএফ- https://justpaste.it/WhoIstheVictorAR  

ইিংতরলজ লপলিএফ-  

https://archive.gnews.bz/index.php/s/xQZD5yZSMT7yHJX  

 

এমন্ আতরো অতন্ক প্রমোণ উত্থোপন্ করো িম্ভব। লকন্তু আমরো আশো কলর এটুকু 
েতথষ্ট হতব।  

 

িবতশতষ কোতরো মতন্ হেতেো দলুট লবষতে প্রন থোকতে পোতর।  

https://archive.org/details/stateoftheummah2
https://archive.gnews.bz/index.php/s/AkoYbJmHDmnEGDj
https://archive.gnews.bz/index.php/s/dQDBKtjZxi49Akf
https://justpaste.it/WhoIstheVictorAR
https://archive.gnews.bz/index.php/s/xQZD5yZSMT7yHJX
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 ৯/১১ হোম োর পর যদেো শোইে উিোমোর একলট বক্তবয 
যেেোতন্ লেলন্ আপোেিোতব এ হোম োর িোতথ জলড়ে থোকোর 
কথো অস্বীকোর কতরতেন্।   

 েোল বোতন্র পে যথতক লকেু বক্তবয যেেোতন্ েোুঁরো দোলব 
কতরতেন্ ৯/১১ হোম ো আ -কোতেদো কতরতে এলট প্রমোলণে 
ন্ো।  

এ দুলটই মূ ে েোওলরেোর
1
 উদোহরণ। লবতশষ কতর শোইে উিোমোর পরবেকী বক্তবয 

যথতক লবষেলট স্পষ্ট। শোইে উিোমোর এই েোওলরেোর উতদ্দশয িম্ভবে লে  

                                                           
1
 েোওলরেো - েোওলরেোর অথক:  

েোওলরেোর শোলিক অথক হত ো;  যকোন্ লবষেতক যেোপন্ করো বো যেতক রোেো। (আ  মু’জোমু  
মোেোন্ী)  

পলরিোষোে েোওলরেো ব ো হে: এমন্ যকোন্ কথো ব ো  েো যথতক যেোেো বোলহযক অথক বুঝত ও 
বক্তোর উতদ্দশয থোতক লিন্ন এমন্ আতরকলট অথক যে অতথকর প্রলে শতির মোতঝ ইশোরো রতেতে। 
(আ  বোদী লফ  বোদী),  

ইবতন্ হোজর আিকো োন্ী রলহমোহুল্লোহ বত ন্;” েোওলরেো হত ো, এমন্ যকোন্ বোকয েোর দুলট লদক 
থোতক, েোতক একলট অতথক বযবহোর করো হত ও উতদ্দশয থোতক প্রোিলেক অথকলট”। (আ  ওেোতজহ 
ফী উিুল   লফকহ-১/১৩০) 

 

েোওলরেোর হুকুম:  

লবলিন্ন শরেী প্রতেোজতন্ এবিং মোি োহোতে েোওলরেো জোতেজ। যেমন্ শত্রু যেোমোতক লজতজ্ঞি 
করত ো যকোথো যথতক এতিতেো, েুলম ব ত  পোলন্ যথতক। এর িোরো যেোমোর উতদ্দশয থোতক যে 
যেোমোর িৃলষ্ট পোলন্ যথতক। এতে শত্রু মতন্ করতব েুলম এমন্ জোেেো যথতক এতিতেো েোতক পোলন্ 

 ব ো হে। ইেযোলদ..। েতব িবকদো েোওলরেো করো উলচে ন্ে, েোর ফত  মোন্ুষ যেোমোতক (ماء)
লমথুযক অথবো িূেক মতন্ ন্ো কতর। (মোউিুআেু  লফকলহ  ইি োমী-৫/২২৬) 

 

বদর েতুের পতবক রোি ু িোল্লোল্লোহু আ োইলহ ওেোিোল্লোতমর েোওলরেো:  

অে:পর রোিূ ুল্লোহ িোল্লোল্লোহু আ োইলহ ওেোিোল্লোম বদর প্রোন্ততরর কোেোকোলে লেতে েোুঁবু স্থোপন্ 
করত ন্। েোরপর লেলন্ লন্তজ আর একজন্ িোহোবোতক ]ইলন্ আবু বোকর লিদ্দীক রোলদেল্লোহু 
আন্হু।[ লন্তে টহ  লদতে যবরুত ন্। লকেুদূর লেতে জনন্ক বৃে আরতবর িোেোে যপত ন্। লেলন্ 
কুরোইশতদর কথো লকেু জোতন্ন্ লকন্ো এবিং মহুোম্মোদ ও েোুঁর িহচরতদর িম্পতকক যকোন্ েবর 
শুতন্তেন্ লকন্ো লজতজ্ঞি করত ন্।  বৃে ব ত ন্, “যেোমরো কোরো ব , েো ন্ো হত  ব তবো ন্ো।”  

রোিূ ুল্লোহ িোল্লোল্লোহু আ োইলহ ওেোিোল্লোম ব ত ন্, “আমরো েো জোন্তে যচতেলে, যিটো আতে 
ব । েোরপর আমরো আমোতদর পলরচে যদতবো।”  
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মুিল মতদর লবরুতে েুে যঘোষণোে আতমলরকোর আগ্রোিী ও েোতদর লন্জস্ব 
লন্েমন্ীলের যেোেোক্কো ন্ো করোর মতন্োিোবতক স্পষ্ট কতর েু ো।  

৯/১১ এর িোতথ আ -কোতেদো জলড়ে ন্ো েো প্রমোতন্ শোইে উিোমোর একলট 
বক্তবযতক বোরবোর িোমতন্ লন্তে আিো হে। ২০০১ িোত র ২৮যশ যিতেম্বর 
পোলকস্তোতন্র উম্মে পলেকোে শোইতের একলট িোেোেকোর প্রকোলশে হে। 
িোেোেকোরলট যন্ে পোলকস্তোন্ী িোিংবোলদক হোলমদ মীর। 

এই একলট বক্ততবযর বরোে যদেো হত ও শোইতের পরবেকী একোলিক এবিং আ -
কোতেদো যন্েৃবৃতের অিিংেয বক্তবয (েোর লকেু উদোহরণ আমরো উপতর লদতেলে) 
এলড়তে েোওেো হে। অথচ েুলক্তর দোলব লে  িবগুত ো বক্তবয িোমতন্ যরতে েোরপর 
লবতবচন্ো করো। এবিং েো করো হত  শোইে উিোমোর প্রোথলমক বক্ততবযর েোওলরেোর 
লবষেলট পলরস্কোর হতে েোে।  

আিুন্ লবষেলট যদেো েোক।  

                                                                                                                    
বৃে ব ত ন্, “শুতন্লে, মুহোম্মোদ ও েোুঁর িহচরেণ অমুক লদন্ েোেো শুরু কতরতেন্। এটো েলদ 
িেয হে েোহত  েোর এেন্ অমুক জোেেোে থোকোর কথো। আর কুরোইশতদর িম্পতকক শুতন্লে, েোরো 
অমুক লদন্ রওেোন্ো লদতেতে। এটো েলদ িেয হে েোহত  েোর আজ অমুক জোেেোে এতি যপৌুঁেোর 
কথো।”  

উিে দ  িলেয যেেোতন্ উপলস্থে হতেতে, বৃে যিই স্থোতন্র কথোই ব ত ন্। অেুঃপর লজতজ্ঞি 
করত ন্, “যেোমরো যকোথো যথতক এতিতেো?”  

রোিূ ুল্লোহ িোল্লোল্লোহু আ োইলহ ওেোিোল্লোম ব ত ন্, “পোলন্ যথতক। ”বৃে ব ত ন্, “পোলন্ যথতক’ 
অথক লক?” ইরোতকর পোলন্ যথতক ন্োলক? ইবতন্ লহশোম বত ন্ ঐ বযলক্ত হতে-িুলফেোন্ আে 
েোমোরী। (িীরোতে ইবতন্ লহশোম-২/ ১৮৯) 

 

লহজরতের িমে আব ুবকর রোলে. এর েোওলরেো:  

আন্োি ইবনু্ মোল ক (রোলদআল্লোহু েোআ ো আন্হু) হতে বলণকে, লেলন্ বত ন্, আল্লোহর ন্বী 
িোল্লোল্লোহু আ োইলহ ওেোিোল্লোম েেন্ মলদন্োে এত ন্ েেন্ উতে পৃতষ্ঠ আবূ বকর (রোলদআল্লোহু 
েোআ ো আন্হু) েোুঁর পিোতে লেত ন্। আবূ বোকর (রোলদআল্লোহু েোআ ো আন্হু) লেত ন্ 
বতেোতজযষ্ঠ ও পলরলচে। আর ন্বী িোল্লোল্লোহু আ োইলহ ওেোিোল্লোম লেত ন্ জওেোন্ এবিং 
অপলরলচে। েেন্ বণকন্োকোরী বত ন্, েেন্ আবূ বকতরর িতে কোতরো িোেোৎ হে, যি লজতজ্ঞি 
করে যহ আবূ বকর (রোলদআল্লোহু েোআ ো আন্হু)  যেোমোর িমু্মতে উপলবষ্ট ঐ বযলক্ত যক? আবূ 
বকর (রোলদআল্লোহু েোআ ো আন্হু) ব তেন্, লেলন্ আমোর পথপ্রদশকক। রোবী বত ন্, প্রনকোরী 
িোিোরণ পথপ্রদশকক (েোইি) মতন্ করে এবিং লেলন্ িেযপথ উতদ্দশয করতেন্। (িহীহ বুেোরী, 
হোদীি ন্িং ৩৯১১) 
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উম্মোহ পলেকোে প্রকোলশে িোেোেকোতর শোইেতক প্রন করো হে -  

“উম্মোহ্  : আপন্োতক ওেোলশিংটন্ এবিং লন্উইেকক আক্রমতণ জলড়ে থোকোর জন্য 
দোেী করো হতেতে। আপলন্ এই লবষতে লক ব তবন্? েলদ আপলন্ জলড়ে ন্ো 
হন্, েোহত  যক জলড়ে? 

শোইে উিোমো: পরম করুন্োমে ও অিীম দেো ু আল্লোহ্  েোআ োর ন্োতম শুরু 
করলে। িক  প্রশিংিো আল্লোহ্  েোআ োর, লেলন্ এই যেোটো মহোলবতের 
িৃলষ্টকেকো, এবিং লেলন্ এই পৃলথবীতক মোন্ব জোলের জন্য শোলন্তর আবোি 
বোলন্তেতেন্। আল্লোহ্  েোআ ো লচরঞ্জীবী, লেলন্ আমোতদর পথ যদেোন্র জন্য 
ন্বীলজ মুহোম্মোদ িোল্লোল্লোহু আ োইলহ ওেোিোল্লোমতক পোলঠতেতেন্।  

আলম ইলেমতিয বত লে, আতমলরকোে িিংঘলটে ১১ যিতেম্বতরর হোম োর িোতথ 
আলম জলড়ে ন্ই। একজন্ মুিল ম লহতিতব আলম লমথযো ব ো এলড়তে চ োর 
িতবকোচ্চ যচষ্টো কলর... 

িুে- The Al-Qa'idah group had nothing to do with the 11 
September attacks, তদলন্ক উম্মে, করোচী, ২৮ যিতেম্বর ২০০১ ইিংতরলজ। 
মূ  উদুক িোেোৎকোরলট আমরো অতন্ক েুুঁতজও পোইলন্। ইিংতরলজ অন্বুোতদর একলট 
আককোইি ল িংক যপতেলে-  
https://web.archive.org/web/20020111073623/http://www.
khilafah.com/1421/category.php?DocumentID=2392  
 

আেলরক অতথক কথোলট িলঠক। আতমলরকোে ঘটো হোম োর িোতথ শোইে িরোিলর, 
িশরীতর েুক্ত লেত ন্ ন্ো। এ কথোর লঠক পতরর  োইতন্ই শোইতের েোওলরেোর আতরো 
একলট ইলেে পোওেো েোে, যেেোতন্ লেলন্ ব তেন্ – ‘আলম লমথযো ব ো এলড়তে চ োর 
িতবকোচ্চ যচষ্টো কলর’। কোরণ িলঠক মে হ  শরীেোহ েুেতেতেও িরোিলর লমথযো 
ব োর অন্ুতমোদন্ যদে ন্ো। েতব েোওলরেোর অন্ুতমোদন্ যদে। এবিং শোইে যেন্ েোই 
এেোতন্ ব তেন্, লেলন্ লমথযো এলড়তে চ োর িতবকোচ্চ যচষ্টো করতেন্।   

শোইতের এই কথোলট যে েোওলরেো, েো আমরো কোেোকোলে িমতে প্রদোন্ করো আরও 
৩ লট বক্তবয িোমতন্ রোেত ও বুঝো েোে। 

https://web.archive.org/web/20020111073623/http:/www.khilafah.com/1421/category.php?DocumentID=2392
https://web.archive.org/web/20020111073623/http:/www.khilafah.com/1421/category.php?DocumentID=2392
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১)  ৯/১১ হোম োর এক মোতির মতিযই এক বোেকোে আতমলরকোর লবরুতে িোরো 
দুলন্েোর মুিল মতদরতক  ড়োই করোর ও আফেোতন্র মুিল মতদর পোতশ দোুঁড়োতন্োর 
আহবোন্ জোন্োন্। এবিং িুস্পষ্টিোতব ৯/১১ অপোতরশতন্র যেৌলক্তকেো ও 
অপোতরশতন্ শহীদ যেোেোতদর প্রশিংিো কতরন্ -  

“এই যিই আতমলরকো  েোতদরতক আল্লোহ েোেো ো এক রক্তেেী েুতের 
িম্মুেীন্ কতরতেন্ এবিং েোতদর আকোশচুম্বী িবন্গুত ো ধ্বিংি কতর লদতেতেন্। 
িুেরো িমস্ত প্রশিংিো আল্লোহ েোেো োর। এই যিই আতমলরকো, েোর উত্তর 
যথতক দলেন্, পুবক যথতক পলিম জুতড় আজ িীলে েলড়তে পতড়তে। িুেরো 
আবোরও িমস্ত প্রশিংিো আল্লোহ েোেো োর।    

েুেেুে িতর আতমলরকো আমোতদর উপর লন্েকোেতন্র যে ষ্টীম যরো োর চোল তেতে, 
যি েু ন্োে েোরো আজ েো আস্বোদন্ করতে েো েুবই ন্েণয। যকন্ন্ো আমোতদর 
মুিল ম জোলে আলশ বেতররও যবলশ িমে িতর েোতদর পে যথতক এই 
অপমোন্  োঞ্চন্োর মুতেোমুলে হতে আিতে। আমোতদর িন্তোন্তদরতক হেযো করো 
হতেতে, রতক্ত রলঞ্জে করো হতেতে আমোতদর িূলমগুত ো। আমোতদর পলবে 
স্থোন্গুত োর িোতথ িীমো ঙ্ঘন্ করো হতেতে। আমোতদর িুলমগুত োতে আল্লোহর 
আইতন্র পলরবতেক মোন্ব রলচে আইন্ চোলপতে যদেো হতেতে। েেন্ আমোতদর 
আেকন্োদ শুন্োর মতেো যকউ লেত োন্ো এবিং আমোতদর উেোতর যকউ িোড়ো 
যদেলন্।   

েেন্ আল্লোহ েোেো ো ইি োতমর হোজোতরো ন্েতের মোতঝ লকেু ন্েেতক 
দু:িোহলিক অগ্রেোলমেোর েোওফীক লদত ন্ এবিং আতমলরকোর লবরুতে লবজে 
দোন্ করত ন্ এবিং আতমলরকোতক কতর লদত ন্ চূণকলবচূণক। আমরো আল্লোহ 
েোেো োর কোতে আশো কলর আল্লোহ েোেো ো েোতদর মেকোদো বু ে করতবন্ এবিং 
েোতদরতক লফরদোউতি আ ো দোন্ করতবন্। লন্িই আল্লোহ েোেো ো এলবষে 
েমেোবোন্। েেন্ আল্লোহর এই লপ্রে বোেোরো েোতদর লফল লস্তন্িহ অতন্ক 
ইি োমী রোতের দূবক  িন্তোন্-িন্তুলে, িোই-যবোন্তদর পে যথতক প্রলেতরোি 
করত ো; েেন্ পুতরো পৃলথবীতে হইচই পতড় যেত ো। পুতরো কুফফোর যজোট এবিং 
েোতদর অন্েুে মুন্োলফকরোও যচচোতমলে শুরু করত ো। লকন্তু আজ আলম েেন্ 
কথো ব লে লঠক েেতন্ো  োতেো লন্রপরোি মুিল ম লশশুতক হেযো করো হতে। 
ইরোতক লন্লবকচোতর লন্রোপরোি মোন্ুষতদরতক হেযো করো হতেতে। লকন্তু যকউ যকোন্ 
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প্রলেবোদ কতরলন্। েেন্ এই িন্ত্রোতির লবরুতে  দরবোলর আত মতদর পে 
যথতকও যকোন্ ফোেোওেোও জোলর করো হেলন্ ”  

এই বক্ততবয শোইে আতমলরকোতক হুমলক লদতে েোর যিই ঐলেহোলিক কিম 
পুন্রোবৃলত্ত কতরলেত ন্ - “আতমলরকো েেেণ পেকন্ত লন্রোপত্তো  োি করতব ন্ো; 
েেেণ পেকন্ত ন্ো আমরো লফল লস্ততন্ লন্রোপত্তো  োি কলর।” 

িুে- লরিো োেুন্ বো’দো ই’ োলন্র হোরব লফ আফেোলন্স্তোন্ ( رساةل بعد إعالن إحلرب عىل

 শোইে উিোমো’র রচন্োব ী ও বেোন্ িিংক ন্গ্রন্থ ‘মোজম’ু রোিোলে  ওেো ,(إفغانس تان

েোওলজহোে’, পৃষ্ঠো-৪২১ 
লিলিও - https://archive.org/details/LaDeN7  
ল িংক- https://archive.org/details/al_nokbah9_o_20151212  
 

এই লিলিওলট আ  কোতেদোর পে যথতক আ  জোলজরো যটল লিশতন্র কোতে 
পোঠোতন্ো হতেলে , েো েোরো ৭ অতটোবর ২০০১ ইিংতরলজ যমোেোতবক ২০ রজব 
১৪২২ লহজলরতে  প্রকোশ কতরলে ।  

 

২) ৯/১১ অপোতরশতন্র ৬ িিোহ পর িোিংবোলদক েোইলির উ ওেোলন্’যক যদওেো 
িোেোৎকোতর শোইে এক রকম দোে স্বীকোর কতরই লন্তেলেত ন্। আপন্োরো প্রতনোত্তর 
যদেত ই বুঝতে পোরতবন্-   

“েোইলির উ ওেোলন্: শোইে  আজ পৃলথবীর লবলিন্ন প্রোতন্তর মোন্ুতষর মুতে 
বোরবোর একলট কথো উতঠ আিতে, এমন্ লক েকু্তরোেও দোলব করতে; যে 
লন্উওেোকক এবিং ওেোলশিংটতন্ হোম োর িোতথ আপন্োর জলড়ে থোকোর লবষতে 
েোতদর কোতে েতথষ্ট প্রমোণ রতেতে, এ বযোপোতর কী ব তবন্? 

শোইে উিোমো লবন্  োতদন্ রলহমোহুল্লোহ:  

 إمحلد هلل رب إلعاملني وإلصالة وإلسالم عىل محمد وعىل أ هل وحصبه أأمجعني

প্রথমে েোরো যে, এই কোজগুত োতক িন্ত্রোিবোদ বত  আেযোলেে করতে, এটো 
লঠক ন্ে। যকন্ন্ো হোম োকোরী এই েুবতকরো  েোতদরতক আল্লোহ েোেো ো লবজে 
দোন্ কতরতেন্ এবিং েোরো েুেতক এতকবোতর আতমলরকোর অিযন্ততর যটতন্ লন্তে 

https://archive.org/details/LaDeN7
https://archive.org/details/al_nokbah9_o_20151212
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যেতে এবিং েোতদর অথকনন্লেক ও িোমলরক দোলম্ভকেোতক মোলটতে লমলশতে 
লদতেতে। এটো একমোে আল্লোহ েোেো োর অন্গু্রতহই িম্ভব হতেতে। আলম 
েেটুকু বুলঝ, েোরো এই কোজটো কতরতে আমোতদর লফল লস্ততন্র িোইতবোন্তদর 
পে যথতক প্রলেতশোি লহতিতব এবিং আমোতদর পলবে িূলমগুত োতক কুফফোর 
যেোষ্ঠী যথতক স্বোিীন্ করোর উতদ্দতশয। েলদ এই লবষতে উৎিোহ যদেোটো িন্ত্রোি 
হে  এবিং েোরো আমোতদর িন্তোন্তদর হেযো কতর, েোতদর হেযো করো েলদ িন্ত্রোি 
হে, েোহত  ইলেহোি স্বোেী থোকুক যে, আমরো িন্ত্রোিী।  

েোইলির উ ওেোলন্: লজ শোইে লবষেটো বুঝ োম  লকন্তু আপন্োর লবলিন্ন বক্তবয 
ও বোেকো পেকতবেণ করত  এটো বুঝো েোে যে, এই হোম োর িোতথ আপন্োর ঐ 
শপতথর যেোেিূে রতেতে; েো আপলন্ পূতবক কিম কতর বত লেত ন্।:  

 “أأقسم ابهلل إلعظمي إذلي رفع إلسامء بغري معد، لن هتنأأ أأمرياك ابلأمن ما مل نعشه وإقعا يف فلسطني”

“আলম ঐ মহোন্ িত্ত্বোর ন্োতম শপথ করলে, লেলন্ আিমোন্তক েুলট েোড়ো দোুঁড় 
কলরতেতেন্। আতমলরকো েেেণ লন্রোপতদ থোকতে পোরতব ন্ো েেেণ ন্ো 
আমরো লফল লস্ততন্ লন্রোপত্তোর িোতথ বিবোি করতে পোলর”।  

িুেরোিং লবলিন্ন ঘটন্ো পেকোত োচন্ো করত  েুব িহতজই বুঝো েোে যে লন্উওেোকক 
এবিং ওেোলশিংটতন্র এই িন্ত্রোিী হোম োর িোতথ আপন্োর কিতমর একলট 
যেোেিূে রতেতে। এ লবষতে আপন্োর মেোমে কী?  

শোইে উিোমো লবন্  োতদন্ রলহমোহুল্লোহ:  হযোুঁ; যেোেিূে থোকতে পোতর। েতব েো 
এই দৃলষ্টিলে যথতক যে, আমরো এই লবষতে মোন্ুষতদর উৎিোহ লদতেলে এবিং 
লবেে কতেক বের েোবে উৎিোহ লদতে আিলে। এ লবষতে আমোতদর লবলিন্ন 
বোেকো, লববৃলে এবিং েৎলেষ্ট ফোেোওেোও প্রচোর কতরলে। লবলিন্ন িোেোৎকোর, 
লমলিেোে প্রচোর ও অবযহে এ উৎিোতহর ফত  েোরো অথবো যেোমরো েলদ মতন্ 
কতর থোতকো যে এটো আমোতদর উৎিোতহর ফি   েোহত  আমরো মতন্ কলর 
এটো িলঠক। আমরো উৎিোহ লদতেলে এবিং আতরো উৎিোহ লদতেই থোকতবো। 
যকন্ন্ো আল্লোহ েোেো ো পৃলথবীর যিরো মোন্ব হেরে মুহোম্মদ িোল্লোল্লোহু 
আ োইলহ ওেোিোল্লোমতক উৎিোহ দোতন্র লন্তদকশ লদতেতেন্। ইরশোদ হতেতে;  
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ِض الُْمْؤِمِننَي  هَ َنْفَسَك َوَحرهِ هَُف إِال َ ُتكَل ِ ال وقال سبحانه: }فََقاتِْل ِِف َسِبيِل اّلله
ً َوأََشدهُ َتنِكيالً{  ُ أََشدهُ َبأْسا ْ َواّلله ُ أَن َيُكفهَ َبأَْس الهَِذيَن َكَفُروا َعََس اّلله

 [،84]النساء:
“আল্লোহর রোতহ েুে করতে থোকুন্, আপলন্ লন্তজর িত্ত্বো বযেীে অন্য যকোন্ 
লবষতের লেম্মোদোর ন্ন্  আর আপলন্ মুি মোন্তদরতক উৎিোলহে করতে 
থোকুন্। শীঘ্রই আল্লোহ কোতফরতদর শলক্ত-িোমথক েবক কতর যদতবন্। আর আল্লোহ 
শলক্ত-িোমতথকর লদক লদতে অেযন্ত কতঠোর এবিং কলঠন্ শোলস্তদোেো”। ]িুরো 
লন্িো-৮৪[ 

িুেরোিং েুে ও স্বোিীন্েোর এ পথ আজ কোলফরতদর শলক্ততক রুে কতর 
লদতেতে। যেো এই দৃলষ্টিলে যথতক আমোতদর িিংতেোে থোকোটো িলঠক। আমরো 
ইেোহুলদ এবিং আতমলরকোর লবরুতে  ড়োই করতে উৎিোহ লদতেলে, এলট বোস্তব। 

িুে-  আ জোলজরো’র িোিংবোলদক েোইলির উ ওেোলন্’যক যদওেো িোেোৎকোর ( مقابةل

سابيع من أأحدإث غزوة مهناتنحصفية؛بعد س تة أأ  ), এলট ২১ অতটোবর ২০০১ ইিংতরলজ ও 

৪ শোবোন্ ১৪২২ লহজলরতে যন্ওেো হতেলে ।  
ল িংক- https://archive.org/details/LaDeN3  
 

 েয করুন্ িোিংবোলদতকর বোরবোর প্রতনর পরও শোইে িরোিলর অস্বীকোর করতেন্ 
ন্ো। 

 

৩) ৯/১১ এর ৩ মোি পর যেোরোতবোরো পোহোড় যথতক যদওেো একলট বোেকোে শোইে 
যকন্ েোওলরেো কতরতেন্, যিলদতক ইলেে কতরতেন্। ম ূে এর উতদ্দশয লে  
আতমলরকোর লিমুেীেো স্পষ্ট করো। আতমলরকো প্রলেলন্েে আইতন্র শোিন্, 
ন্যোেলবচোর ইেযোলদর কথো বত  থোতক। লকন্তু মুিল ম ও অন্যোন্য দবুক  জোলেতদর 
লবরুতে েোতদর আচরতণ এটো প্রকোশ পোে ন্ো। শোইে বত ন্- 

“…কোতফরতদর যন্েো আতমলরকোর দুলন্েোবযোপী অন্যোে-অেযোচোর ও শেেোন্ীর 
লবরুতে আক্রমতণর লেন্ মোি অলেবোলহে হবোর পর, এবিং ইি োতমর উপর 

https://archive.org/details/LaDeN3
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কু্রতিিোরতদর লহিংস্র আঘোে হোন্োর দুইমোি পর আমরো আপন্োতদর িোমতন্ এই 
ঘটন্োগুত োর মোহোত্ময িম্পতকক লবস্তোলরে েুত  িরতে চোই। 

এই ঘটন্োগুত োর মোিযতম যবশ লকেু গুরুেপূণক লবষতে মুি মোন্তদর িোরণো 
িুস্পষ্ট হতে যেতে। এটো এেন্ ষ্ফলটতকর মে স্বে হতে যেতে যে, পলিমোরো 
লবতশষে আতমলরকো হতে ইি োতমর লবরুতে লন্দকে ও অলবেোিয ঘৃণোর 
আিোর। েোরো লবেে কতেক মোিবযোপী আতমলরকোর লবলিন্ন িরতন্র েুে 
লবমোতন্র যবোমো হোম োর অলিজ্ঞেো লন্তে এেন্ও যবুঁতচ আতেন্, েোতদর কোতে 
এটো স্বেুঃলিেিোতবই প্রমোলণে। 

যকোন্ অপরোি েোড়োই কে গ্রোম উজোড় হতে যেতে? কে শে য োক মোরোত্মক 
ঠোণ্ডোর মতিয যেো ো আকোতশর লন্তচ বোি করতে বোিয হতে? এরো হতে 
মোন্ুষতদর মোতঝ যিই িব অিহোে, দুবক  পুরুষ, মলহ ো এবিং লশশু েোরো আজ 
পোলকস্তোতন্র েোুঁবুতে আেে লন্তে। েোরো যেো যকোন্ অপরোি কতরলন্? 
যকব মোে িতেতহর লিলত্ততে আতমলরকো এমন্ লহিংস্রিোতব আক্রমণ 
চোল তেতে  

আজ েলদ আতমলরকোর কোতে অকোটয প্রমোণও থোকতেো যে, আক্রমণগুত ো 
ইউতরোলপেোন্রো কতরতে, যেমন্ িরো েোক আইলরশ লরপোবল কোন্ আলমক, েতব 
েোরো বযোপোরলটর কটূনন্লেক িমোিোতন্র জন্য হোজোতরো পথ েুুঁতজ যবর করতেো। 
লকন্তু িোমোন্য একলট িতেতহও েেন্ মুিল ম জন্তেোলষ্ঠর বযোপোতর করো হত ো, 
েেন্ আতমলরকোর আি  যন্োিংরো যচহোরো ও কদেক যচহোরোটো যবর হতে এত ো। 
এবিং মুিল ম লবতের প্রলে কু্রতিিোরতদর লহিংিোত্মক মতন্োিোব প্রকোশ যপতে 
যে । 

আর এই কথোর িোরোবোলহকেোে আলম আপন্োতদর ব তে চোই যে, 
মুি মোন্তদর এবিং আতমলরকোর মিযকোর চ মোন্ এই িন্দ্ব-িিংঘষক অেযন্ত 
গুরুেপূণক একলট অিযোে”।  

এই বোেকোে আতমলরকোর কুকীলেক, ইি োতমর িোতথ শত্রুেো েুত  িতরতেন্। 
পোশোপোলশ লকেুটো লবস্তোলরে অপোতরশতন্ অিংশ গ্রহণকোরী যেোেোতদর পলরলচে বণকন্ো 
ও প্রশিংিো কতরতেন্।  
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িুে-  মূ  কোতফরতদর উপর ৯/১১ যে বরকেমে আক্রমতণর লেন্ মোি পর 
শোইে উিোমো লবন্  োতদন্ রলহমোহুল্লোহ’র বক্তবয ( شهور ِمن دالالت إلأحدإثبعد ثالثة 

 ২৭ লিতিম্বর ২০০১ ইিংতরলজ ও ১২ শোওেো  ১৪২২ লহজলরতে ,(إلرضابت إملباركة

আ  জোলজরোহ যটল লিশতন্ প্রকোলশে হে। এলট আ  কোলদলিেোহ লমলিেো যথতক ৩ 
পতবক বোিং ো িোবটোইতট  অন্ুবোদ প্রকোলশে হতেতে।  এবিং আ -লফদো যফোরোম 
কেৃকক েুককী িোষোে একলট অন্ুবোদও প্রকোলশে হতেতে।  
মূ  আরলব- https://archive.org/details/mruvhbdsk  
বোিং ো িোবটোইতট  অন্ুবোদ-  
https://archive.org/details/A-3Months  
 

এই িক  বণকন্ো িোরো প্রমোলণে হে, শোইে উিোমো লবন্  োতদতন্র পোলকস্তোতন্র 
িোিংবোলদক হোলমদ মীরতক যদওেো িোেোৎকোতর যে বত লেত ন্ ‘আতমলরকোে 
িিংঘলটে ৯/১১ হোম োর িোতথ আলম জলড়ে ন্ো’ এলট ম ূে েোওলরেো লে । 
আিত ই যেো শোইে লন্তজ আতমলরকো লেতে এই হোম ো কতরন্ লন্।  

 

েোল বোতন্র বক্তবয 

েোল বোতন্র বক্ততবযর যেতেও আমরো মতন্ কলর েোরো েোওলরেো লহিোতব এমন্ বত  
থোতকন্। যেমন্ েোলবহুল্লোহ মুজোলহদ বত তেন্, ‘৯/১১ এর যপেতন্ উিোমো লবন্ 
 োতদন্ লে  েোর যকোন্ প্রমোণ যন্ই’। এ বক্ততবযর শিচেন্ও লন্লিেিোতব যকোন্ 
মে প্রকোশ কতর ন্ো। উিোমো ৯/১১ কতরন্লন্, এমন্ ব ো হতে ন্ো। ব ো হতে 
‘এমন্ যকোন্ প্রমোণ যন্ই’। অথকোৎ িরোিলর ন্োকচ করো হতে ন্ো।   

েথোলপ যকউ েলদ িরোিলর এমন্ বত ও থোতকন্, যিতেতেও কূটনন্ইলেক ও 
মন্স্তোলত্ত্বক েুতের অিংশ লহিোতব পরস্পরলবতরোিী বক্তবয যদেোর লবষেলট েোল বোতন্র 
মতিয প্রলিে। এমন্ লবলিন্ন উদোহরণ আতে যেেোতন্ েোল বোতন্র মিযম পেকোতের 
যন্েোরো একিরতণর বক্তবয লদতেতেন্ লকন্তু যন্েৃবৃতে বত তেন্ িম্পূণক লিন্ন লকেু।  

যেমন্ ২০০১ এর যিতেম্বর মোি যথতক পরবেকী ৬ মোি েোল বোন্ যন্েোতদর লদক 
যথতক একই িোতথ পরস্পরলবতরোিী লবলিন্ন বক্তবয এতিতে। যেমন্ মিযম পেকোতের 
যন্েোরো বক্তবয লদতেতেন্, ‘আমরো আতমলরকোতক আত োচন্োর যটলবত  আিোর 

https://archive.org/details/mruvhbdsk
https://archive.org/details/A-3Months
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অন্ুতরোি করলে’, ‘আতমলরকো েথোেথ প্রমোণ লদত  আমরো উিোমোতক েুত  লদতবো’, 
ইেযোলদ।   

অন্যলদতক একই িমতে যমোল্লো উমর রলহমোহুল্লোহ এবিং জো ো দু্দীন্ হোক্কোন্ী 
রলহমোহুল্লোহ’র মতেো শীষক যন্েোরো বক্তবয লদতেতেন্ যে েোুঁরো যকোন্মতেই শোইে 
উিোমোতক আতমলরকোর হোতে েুত  লদতবন্ ন্ো। বরিং েোুঁরো আতমলরকোর লবরুতে দীঘক 
যেলর ো েুতের প্রস্তুলে লন্তেন্ এবিং েোুঁরো আল্লোহর পে যথতক লবজতের বযোপোতর 
আশোবোদী। ২০০১ এর যিতেম্বতরর যশষ লদতক িতেি অফ আতমলরকোতক যদেো 
লবেযোে িোেোৎকোতর যমোল্লো উমর রলহমোহুল্লোহ বত লেত ন্,  

প্রন – েোহত  আপন্োরো উিোমোতক (আতমলরকোন্তদর হোতে েুত ) লদতবন্ 
ন্ো?  

উত্তর – ন্ো, এটো করো িম্ভব ন্ো। এমন্ করোর অথক হতব আমরো মুিল ম 
ন্ো...এর অথক হতব ইি োম যশষ হতে যেতে। আমরো হোম োতক িে কলর ন্ো। 
এর আতেও আমোতদর হুমলক যদেো হতেতে, আক্রমণ করো হতেতে, (হোম োতক 
িে যপত ) েেন্ই আমরো উিোমোতক আতমলরকোর হোতে েুত  লদতে পোরেোম। 
েোই আতমলরকো চোইত  আমোতদর হোম ো করতে পোতর...2  

িুে- VOA Interview With Taliban Leader, যিতেম্বর ২৩, ২০০১ 
ইিংতরলজ  
ইিংতরলজ অন্ুবোদ-  
https://www.washingtonpost.com/wp-
srv/nation/attack/transcripts/omarinterview092301.htm  
বোিং ো অন্ুবোদ-  
https://justpaste.it/mollaumarsakkhatkarbn  
 

২০০১ এর অতটোবতর মোঝোমোলঝ, আতমলরকো আবোতরো েোল বোন্তক বত  শোইে 
উিোমোতক েোতদর হোতে েুত  লদতে। এই িমে যমোল্লো উমর েোতদর প্রস্তোব অস্বীকোর 
কতরন্। আর এটোই হবোর কথো, কোরণ যিতেম্বর মোতিই লেলন্ িরোিলর যঘোষণো 

                                                           
2 

https://www.theguardian.com/world/2001/sep/26/afghanistan
.features11  

https://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/attack/transcripts/omarinterview092301.htm
https://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/attack/transcripts/omarinterview092301.htm
https://justpaste.it/mollaumarsakkhatkarbn
https://www.theguardian.com/world/2001/sep/26/afghanistan.features11
https://www.theguardian.com/world/2001/sep/26/afghanistan.features11
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কতরলেত ন্, শোইে উিোমোতক যকোন্ অবস্থোতেই েোুঁরো কোতফরতদর হোতে েুত  
লদতবন্ ন্ো। লকন্তু যমোল্লো উমতরর বক্ততবযর দ ুলদন্ পর েোল বোতন্র পে যথতক ব ো 
হে, আতমলরকো লন্লিে প্রমোণ যদেোতে পোরত  েোল বোন্ শোইে উিোমোতক েৃেীে 
যকোন্ যদতশর কোতে হস্তোন্তর করতব3।  

এ ঘটন্োর এক িিোহ পর েোল বোতন্র েৎকো ীন্ িোমলরক প্রিোন্ শোইে 
জো ো ুদ্দীন্ হোক্কোন্ী রলহমোহুল্লোহ িরোিলর যঘোষণো কতরন্, আতমলরকোর দো ো তদর 
িোতথ লমত  ন্েনু্ িরকোর েঠন্ বো শোলন্ত আত োচন্োর যকোন্ িম্ভোবন্ো যন্ই

4
। লেলন্ 

আতরো বত ন্, আতমলরকোতক পরোলজে করোর জন্য েোুঁরো দীঘক যেলর ো েুতের প্রস্তুলে 
লন্তেন্। যিোলিতেে ইউলন্েতন্র মতেো আতমলরকোও আফেোলন্স্তোতন্ পরোলজে হতব

5
।  

২০০১ এর ন্তিম্বতর এক িোেোেকোতর যমোল্লো উমর বত ন্, আফেোলন্স্তোতন্ েো 
হতে যিটো যকব  আঞ্চল ক েুে ন্ো বরিং আফেোলন্স্তোতন্র ঘটন্ো প্রবোহ আতরো 
বৃহৎ এক লবষতের িোতথ েুক্ত েো হ  আতমলরকোর ধ্বিংি ও পেন্। লেলন্ বত ন্, 
এলট (আতমলরকোর ধ্বিংি) ‘অতন্ক  ম্বো কোজ এবিং মোন্ুতষর ইেো ও বুঝশলক্তর 
বোইতর। েতব েলদ আমোতদর িোতথ আল্লোহর িোহোেয থোতক েোহত  এলট অল্প িমতের 
মতিয হতব। আমোর এই িলবষযৎবোন্ী মতন্ যরতেো’। একই বক্ততবয লেলন্ আতমলরকোর 
অিীতন্ যকোন্ িরতণর শোলন্তর িম্ভোবন্ো ন্োকচ কতর যদন্6।  

                                                           
3 

https://www.theguardian.com/world/2001/oct/14/afghanistan.
terrorism5  
4
 https://www.nytimes.com/2001/10/21/world/nation-

challenged-aftermath-taliban-army-chief-scoffs-report-peace-
talks.html  
5
 https://gulfnews.com/uae/taliban-leader-warns-of-long-

guerrilla-war-1.427860  
6 https://www.nytimes.com/2001/11/15/international/text-of-

bbc-world-service-interview-with-taliban-leader.html  

https://www.theguardian.com/world/2001/oct/14/afghanistan.terrorism5
https://www.theguardian.com/world/2001/oct/14/afghanistan.terrorism5
https://www.nytimes.com/2001/10/21/world/nation-challenged-aftermath-taliban-army-chief-scoffs-report-peace-talks.html
https://www.nytimes.com/2001/10/21/world/nation-challenged-aftermath-taliban-army-chief-scoffs-report-peace-talks.html
https://www.nytimes.com/2001/10/21/world/nation-challenged-aftermath-taliban-army-chief-scoffs-report-peace-talks.html
https://gulfnews.com/uae/taliban-leader-warns-of-long-guerrilla-war-1.427860
https://gulfnews.com/uae/taliban-leader-warns-of-long-guerrilla-war-1.427860
https://www.nytimes.com/2001/11/15/international/text-of-bbc-world-service-interview-with-taliban-leader.html
https://www.nytimes.com/2001/11/15/international/text-of-bbc-world-service-interview-with-taliban-leader.html
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ন্তিম্বতরর যশষ লদতক এক বক্ততবয লেলন্ বত ন্, ‘আমরো আতমলরকোন্তদর 
যমোকোলব ো করতে প্রস্তুে। েোরো এেোতন্ (আফেোলন্স্তোতন্) আিোে আমরো েুলশ। 
আমরো েোতদরতক উলচৎ লশেো লদতবো’

7
।  

 েযন্ীে লবষে হ , যমোল্লো উমর রলহমোহুল্লোহ এবিং জো ো ুদ্দীন্ হোক্কোন্ী 
রলহমোহুল্লোহ েেন্ স্পষ্টিোতব ব তেন্ শোইে উিোমোতক েোুঁরো আতমলরকোর কোতে 
হস্তোন্তর করতবন্ ন্ো, বরিং েোুঁরো আতমলরকোর লবরুতে লজহোদ করতে এবিং আল্লোহর 
ইেোে পরোলজে করতে প্রস্তুে, লঠক একই িমতে লবলিন্ন েোল বোন্ মুেপোে, 
কূটনন্লেক এবিং অন্যোন্য মিযম পেকোতের যন্েোরো প্রমোণ যদেো, আত োচন্ো ইেযোলদর 
কথো ব লেত ন্।  

এই দুই পরস্পরলবতরোিী বক্তবয যথতকই এলটই প্রমোলণে হে যে েোল বোন্ লবলিন্ন 
িমতে লমলিেোতে এবিং কোতফরতদর িোতথ আত োচন্োতে লবলিন্ন িযথকক কথো বত  
থোতকন্ বো েোওলরেো কতর থোতকন্। েো ইি োমী শরীেোহ অন্ুেোেী অনবি ন্ে

8
। এর 

আত োতক ৯/১১ িম্পলককে েোুঁতদর বক্তবযতকও আমরো একই িরতন্র মতন্ কলর।  
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https://edition.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/central/11/28/re
t.afghan.omar/index.html  
8
 ইমোম যবোেোলর ও ইমোম মিুল ম রলহমোহুল্লোহ বণকন্ো কতরন্, 

 1740، حصيح مسمل  3029حصيخ البخاري -"  خدعةاحلرب "قال إلنيب صىل هللا عليه وسمل 

“ন্বী িোল্লোল্লোহু আ োইলহ ওেোিোল্লোম বত তেন্, ‘েুে হতে যিোুঁকো’। 

 

ইমোম িোরোেলি রলহমোহুল্লোহ (৪৮৩ লহ.) বত ন্,  

“এই হোদীি প্রমোণ কতর, মুজোলহতদর জন্য েুেোবস্থোে েোর প্রলেপেতক যিোুঁকো লদতে যকোতন্ো 
অিুলবিো যন্ই, এটো েোর পে যথতক েোদ্দোলরও ন্ে। 

লকেু িিংেযক আত তমর মতে এই হোদীতির বোলহযক অথকলটই উতদ্দশয। ফত  েুেোবস্থোে লমথযো ব োর 
িুতেোে রতেতে। এতেতে েোরো আবু হুরোেরো রোলদেোল্লোহু আন্হু যথতক বলণকে হোদীি লদতে প্রমোণ 
যপশ কতরন্। যেেোতন্ রোিূ ুল্লোহ িোল্লোল্লোহু আ োইলহ ওেোিোল্লোম ইরশোদ কতরতেন্, লমথযো ব ো 
তবি ন্ে, েতব লেন্লট যেে বযলেক্রম। ১. দু’জতন্র মিযকোর িম্পকক লঠক করোর জন্য, ২. 
েুেোবস্থোে এবিং ৩. স্বোমী কেৃকক স্ত্রীতক িন্তুষ্ট করোর জন্য। 

েতব এতেতে আমরো মতন্ কলর, (হোদীতি লমথযো ব োর যে িুতেোে যদওেো হতেতে) েোতে লন্তরট 
লমথযো উতদ্দশয ন্ে, কোরণ, লন্তরট লমথযো ব োর যকোতন্ো িুতেোে যন্ই। এেোতন্ উতদ্দশয হত ো, রূপক 
শি বযবহোর করো। এটো ইবরোহীম আ োইলহি িো োতমর বযোপোতর বলণকে ঘটন্োলটর মতেো। যেেোতন্ 
ব ো হতেতে, লেলন্ লেন্বোর লমথযো কথো বত তেন্। উতদ্দশয হত ো, লেলন্ (িরোিলর লমথযো বত ন্লন্, 

https://edition.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/central/11/28/ret.afghan.omar/index.html
https://edition.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/central/11/28/ret.afghan.omar/index.html
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িতবকোপলর এ কথোলট মতন্ রোেোর জরুরী যে েোল বোন্ এবিং আ -কোতেদো দুলট পৃথক 
িিংেঠন্। েোুঁতদর ভ্রোেৃে এবিং িোত োবোিোর িম্পকক লবদযমোন্ এবিং দ েেিোতব 
আ -কোতেদো েোল বোতন্র আমীতরর কোতে বোইেোেবে হত ও, দুলট িিংেঠন্ এক 
ন্ে। আফেোলন্স্তোতন্র বোইতর অবলস্থে আ -কোতেদোর কোেকক্রমও কেতন্োই িরোিলর 
েোল বোতন্র লন্েন্ত্রন্োিীন্ লে  ন্ো, এেতন্ো যন্ই। বরিং যকেীে আ -কোতেদোর 
যন্েৃবৃতের বোইেোে েোল বোন্তদর কোতে।  

৯/১১ হোম োর বযোপোতর যেোদ আ -কোতেদোর অল্প কতেকজন্ যন্েো ওেোলকবহো  
লেত ন্। এ হোম োর আতে অতন্ক উচ্চপদস্থ যন্েো এ লন্তে লকে ুজোন্তেন্ ন্ো। 
হোম োর লন্রোপত্তো ও যেোপন্ীেেো রেোর স্বোতথকই এমন্ করো জরুরী লে । যেেোতন্ 
আ -কোতেদোর উচ্চপদস্থ িদিযতদর মতিয অল্প কতেকজন্ এ হোম োর বযোপোতর 
জোন্তেন্ যিেোতন্ েোল বোন্ যন্েোতদর ন্ো জোন্োটোই স্বোিোলবক। েোল বোন্তদর 
মুেপোে লকিংবো িোিোরণ িদিযতদর ন্ো জোন্ো আতরো স্বোিোলবক। কোতজই এ লবষতে 
েলদ দইু লদতকর বক্ততবযর মতিয আপোে িোিংঘলষককেো থোতক েোহত  আ -কোতেদোর 
লন্জস্ব এবিং অলফলশেো  বক্তবয প্রোিোন্য পোতব।   

উলল্ললেে বক্তবয, লববৃলে ও লমলিেো লরল জগুত ো িমে লন্তে পড়ো ও যদেোর জন্য 
আমরো পোঠকতদর আমন্ত্রণ জোন্োই। এরপর ইন্শোআল্লোহ কোতরো মতন্ এ হোম ো লন্তে 
লবেুমোে িিংশে থোকতব ন্ো। ৯/১১ হোম ো উম্মোহর এক যেৌরবজ্জ  অিযোে। 
আমরো লবেোি কলর ইলেহোতি এ বরকেমে হোম োর কথো স্বণকোেতর য েো থোকতব। 
ইলেমতিয এ হোম োর লকেু ফ োফ  আমোতদর িোমতন্ প্রকোলশে হতেতে। 
‘িুপোরপোওেোর আতমলরকোর’ অতজে রূপ ধ্বিংি হতেতে, েোরো পরোলজে হতেতে 
এবিং আতমলরকোর আলিপেযবোতদর েুে যশষ হতে আিতে। ৯/১১ এর মোিযতম 
িূলচে হতেতে ইি োমী পুন্ুঃজোেরতণর এক ন্েনু্ অিযোে এবিং েো আতজো চ মোন্। 
এ হোম োর আতে কুফফোর আমোতদর আক্রমণ কতর েোলে , আর লন্তজরো 
লন্রোপতদ লদন্ কোটোলেত ো লন্রোপতদ। এ হোম োর মোিযতম শুরু হে েতুের এক ন্েুন্ 
পেকোে। েোই মোন্বোলিকোর, ‘লন্রীহ জন্েণ’ আর ‘িন্ত্রোিবোদ’ এর মুেস্থ পলিমো 
                                                                                                                    
বরিং) রূপক কথো বত তেন্। কোরণ, আলম্বেোতে যকরোম আ োইলহমুি িো োম মো’িমু।  লন্তরট লমথযো 
েোুঁরো ব তে পোতরন্ ন্ো।”  

-শরহুি লিেোলর  কোবীর ১/৮১; আতরো যদেুন্: আ আেকোর, ইমোম ন্ববী রলহমোহুল্লোহ পৃ. 
৩৮০; শরতহ মুিল ম, ইমোম ন্ববী: ১২/৪৫ আফোেওেো কুবরো, শোেেু  ইি োম ইবতন্ 
েোইলমেোহ রলহমোহুল্লোহ ৬/১২০; ফোেহু  বোলর, হোতফজ ইবতন্ হোজোর রলহমোহুল্লোহ: ৬/১৫৮-
১৫৯ 
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বুল র বোক্স যথতক যবর হতে এতি এ মহোন্ েোেওেোর েোৎপেক স্বীকোর কতর যন্েোর 
িমে এতিতে। বরকেমে এ হোম োে অিংশগ্রহণকোরী মহোন্ মজুোলহদেণ এবিং 
হোম োর মোেোরমোইন্ড শোইে েোল দ যশইে মুহোম্মোদ এবিং এ হোম োর স্বপ্নদ্রষ্টো ইমোম 
ওেো  মজুোলদ্দদ শোইে উিোমো লবন্  োলদন্িহ এর িোতথ জলড়ে িক তক মহোন্ 
আল্লোহ উত্তম প্রলেদোন্ লদন্।     

 


